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 :  الكتلة والوزن ىالوحدة األول
وتتوقف على كمیة المادة التى یحتویھا فكلما زادت كمیة المادة زادت كتلتھا .  ما مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة . ىھ : الكتلة*
 أو وحدة الكیلوجرام  تقاس الكتلة بوحدة الجرام و
  المقطر تقریبا . لماء= لترا من اوالكیلوجرام  = كتلة مشبك الورق تقریباالجرام  -
 .  تقاس الكتلة باستخدام المیزان ذو الكفتین أو ذو كفة واحدة بمؤشر أو رقمى أو المیزان ذو الكفتین  الحساس :قیاس الكتلة  -

 * ملحوظة : یجب وضع المیزان أفقیا على رف ثابت حتى ال یتأثر بأى اھتزازات .
 كان ولیس لھا اتجاه.كتلة الجسم مقدار ثابت ال یتغیر بتغیر الم -
 العالقة بین الكتلة والحركة: كلما زادت كتلة الجسم یحتاج إلى قوة أكبر لتحریكھ وإیقافھ  -

  .ھو قوة جذب األرض للجسم . وتؤثر ھذه القوة دائما تجاه مركز األرض :الوزن * 
 . نیوتن 5ـم یقدر وزنة بج500بمعنى جسم وزنة ) جم تقریبا 100 =نیوتن 1 (  یقاس الوزن بوحدة النیوتن  -
 @متر / ثانیة10مقدار الجاذبیة األرضیة =  -
 .  السلك الزنبركى بسبب وزن الجسم ىالوزن باستخدام المیزان الزنبركى وذلك بتحدید مقدار التمدد ف یقاس -

 : الوزن التى یتوقف علیھاالعوامل * 
 لعالقة اآلتیة : وزن الجسم یزداد بزیادة كتلتھ وذلك وفق ا:  كتلة الجسم -1

 10×الوزن بالنیوتن = الكتلة بالكیلوجرام                              
فكلما زادت كتلة الكوكب  القمر الموجود علیھ الجسم ؛ أویختلف وزن الجسم باختالف الكوكب :  الكوكب الموجود علیة الجسم -2

 زادت جاذبیتھ وزاد وزن الجسم 
 سدس وزنھ على سطح األرضوزن الجسم على سطح القمر  -
 فقوة الجاذبیة تتناقص بابتعاد الجسم عن الكوكب یتأثر وزن الجسم بمقدار البعد عن مركز الكوكب،:  البعد عن مركز الكوكب -3

 الطائرة أو المنطاد ىفمثال الشخص القریب من األرض یكون وزنة اكبر من الشخص البعید عن األرض كالموجود ف
 ؟  بم  تقاس الكتلة :2س                                                    . عرف الكتلة :1س
 عرف الوزن . :4س                            ما العالقة بین الكتلة والحركة ؟  :3س
 ؟ نالتى یتوقف علیھا الوزما  العوامل  :6س                                           بم یقاس الوزن ؟     :5س
 كجم .احســـب: 9 األرضجسم كتلتھ على سطح  :7س

 . وزنھ على سطح القمر )جـ                              .األرض وزنھ على سطح  )ب                      . كتلتھ على سطح القمر أ)     
 الوحدة الثانیة  .. الدرس األول : توصیل الحرارة

فئة المنزل وطبخ الطعام وتسخین الماء وتجفیف المالبس بعد غسلھا وفى مجال الصناعة فى تستخدم الحرارة فى المنزل فى تد -
 صناعة وتحضیر األغذیة والزجاج والورق والمنسوجات وغیرھا .

 الحرارة : ھى صورة من صور الطاقة التى تنتقل من جسم إلى آخر بشرط وجود اختالف في درجة الحرارة بین الجسمین  -
 من الجسم األعلى فى درجة الحرارة للجسم األقل فى درجة الحرارة  أى أنھا تنتقل

 درجة الحرارة : مؤشر یساعدنا فى التعبیر عن مدى سخونة أو برودة أى جسم  -
 * وتستخدم لقیاس درجات الحرارة أدوات معینة تسمى ( الترمومترات )

 تنقسم المواد من حیث توصیل الحرارة إلى قسمین : -
مثل المعادن المختلفة ( النحاس واأللمنیوم والحدید تسمح بمرور الحرارة خاللھا  التوصیل للحرارة : ھى المواد التى مواد جیدة -1

 والزئبق )
مواد ردیئة التوصیل للحرارة : ھى المواد التى ال تسمح بسریان الحرارة خاللھا مثل ( الخشب والزجاج والبالستیك والورق  -2

 والھواء )
صناعة النوافذ الزجاجیة حیث تترك مسافة بین  ىسان من أن الھواء مادة ردیئة التوصیل للحرارة فاستفاد اإلن

شتاء وكذلك عدم وصولھا الزجاج مما یؤدى إلى احتفاظ الھواء داخل المنزل بحرارتھ وعدم تسربھا للخارج  ىلوح
 إلى داخل المنزل صیفا وتستخدم نفس الفكرة فى صناعة ترموس الشاى.

 للحرارة لف درجة توصیل المعادنتخت* 
 منیوم والحدیدوالنحاس یوصل الحرارة أسرع من األل -

یحدث لھا  بان القطارات حتى الضنترك فجوات بین ق لذاعند سریان الحرارة خالل المعادن فإنھا تتمدد وتزداد فى الحجم 
 .التواء عندما تتمدد فتقع حوادث 

والغالیات  ى والقدورالطھ ىوالصلب المقاوم للصدأ فى صناعة أوان منیومویستخدم األل :استخدامات المواد الموصلة للحرارة * 
 المستخدمة فى المنازل والمصانع 

والقدور والغالیات  ىالطھ ىأوان مقابضیستخدم البالستیك والخشب فى صناعة  استخدامات المواد ردیئة التوصیل للحرارة :* 
  وغرف الطعام ویستخدم البالستیك فى صناعة مقبض المكواة الكھربیة واألدوات المستخدمة فى عملیة تحضیر

 تستخدم األغطیة الثقیلة والمالبس الصوفیة الثقیلة فى فصل الشتاء للمحافظة على حرارة الجسم وعدم الشعور بالبرودة  -
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 قیاس درجة الحرارة ى :الدرس الثان
 الترمومتر : ھو جھاز یستخدم لقیاس درجة الحرارة -
 بھ مع تغیر درجة الحرارة  تر : ھى تغیر حجم السائل الموجودفكرة عمل الترموم -

 حیث یتمدد السائل بالحرارة وینكمش بالبرودة                                 
 أنواع الترمومترات : -

 ىالترمومتر المئو -2                  ىالترمومتر الطب -1     
 : يتركیب الترمومتر الطب* 
 أنبوبة زجاجیة شفافة بھا أنبوبة شعریة مغلقة من أحد طرفیھا -
 بمستودع یتجمع بھ الزئبقلألنبوبة یتصل الطرف اآلخر  -
 یوجد فوق مستودع الزئبق اختناق فى األنبوبة الشعریة یمنع رجوع الزئبق بسرعة للمستودع  -

 حتى نتمكن من تسجیل القراءة بسھولة   
  إلىكل درجة مقسمة و درجة 42 إلىدرجة سیلیزیة  35بدأ من درجة حرارة تدریج الترمومتر ی -

 عشرة أجزاء   
 یظھر درجة حرارة الجسم رقمیا ویستخدم لقیاس درجة الحرارة عند  ىالحدیث الذ ىیوجد الترمومتر الرقم:  تطبیقات حیاتیة
 األطفال خاصة

درجة سیلیزیة وقد تزید قلیال أو تقل فى حالة التعرض  37لیم صحیا ھى ھل تعلم أن درجة حرارة اإلنسان الس: ثرائیة إمعلومة  -
 للمرض 

 * طریقة استخدام الترمومتر الطبى فى قیاس درجة حرارة اإلنسان : 
 یطھر الترمومتر الطبى باستخدام الكحول اإلیثیلى . -1
 یجفف الترمومتر جیدا من الكحول اإلیثیلى باستخدام قطعة قطن طبى . -2
 ج الترمومتر جیدا حتى یعود الزئبق إلى المستودع .یر -3
 یوضع الترمومتر أسفل اللسان لمدة دقیقة واحدة . -4
 یتم إخراج الترمومتر من الفم وتسجل قراءة التدریج المحاذیة لسطح الزئبق . -5
 یطھر الترمومتر باستخدام الكحول اإلیثیلى ویوضع فى العلبة الخاصة بھ . -6

 ( یستخدم فى قیاس درجة حرارة السوائل ) : ىمتر المئوالترمو* تركیب 
 أنبوبة زجاجیة شفافة بھا أنبوبة شعریة مغلقة من أحد طرفیھا -
  . وال یوجد فوق مستودع الزئبق اختناق یتصل الطرف اآلخر بمستودع یتجمع بھ الزئبق -
 أجزاء 10 ىإلوكل درجة مقسمة  درجة سیلیزیة 100 إلى 0تدریج الترمومتر یبدأ من  -
 على الترمومتر ىویكون اتجاه النظر عمود ىیتم وضع الترمومتر بشكل رأس -

 لماذا یفضل الزئبق فى صناعة الترمومترات ؟* 
 . الزئبق معدن سائل فضى اللون یمكن رؤیتھ بسھولة من خالل زجاج الترمومتر -1
  .جید التوصیل للحرارة  -2
  . ةرقیقا لدرجة الحرامادة منتظمة التمدد تعطى تقدیرا د -3
 .ال یلتصق بجدران األنبوبة الشعریة  -4
 یعطى مدى واسع لقیاس الحرارةلدرجة سیلیزیة 357و 39 -یبقى سائال بین درجتى  -5
 م  1742صمم التدریج السیلیزى عام  یوسسالعالم السویدى إندریس سیلی -
 100ماء ھى وفیھ اعتبر درجة انصھار الجلید ھى الصفر ودرجة غلیان ال -
 س )1قسم كل قسم یعادل درجة واحدة سیلیزیة (  100 إلىوقسم المسافة بینھما  -

 مجال الصناعة ؟ ىاذكر استخدامات الحرارة ف :1س
 .درجة الحرارة   -الحرارة  :  عرف :2س
 اذكر المواد جیدة التوصیل للحرارة . :3س
 اذكر المواد ردیئة التوصیل للحرارة . :4س
 خدامات المواد الموصلة للحرارة .حدد است :5س
 حدد استخدامات المواد ردیئة التوصیل للحرارة . :6س
 ما فكرة عمل الترمومتر؟  :7س
 ما أنواع الترمومترات ؟ :8س
 لماذا یفضل الزئبق فى صناعة الترمومترات ؟ :9س
 م ؟ 1742صمم التدریج السیلیزى عام  ىمن الذ :10س
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 : الخاطئةأمام )  × أمام العبارة الصحیحة وعالمة (√ ) ضع عالمة ( : 21س
  كجم ) 5ىعبوة دقیق مكتوب علیھا ( الوزن الصاف -1
 المادة  تتوقف الكتلة علي كمیة -2
 ى من الماء النق جم ویكافئ كتلة لتر1000 =الكجم  -3
 كتلة بالكیلو جرام أو الجرامالتقاس  -4
   نیوتن 1000 =الطن إحدي وحدات قیاس الوزن  -5
  الكتلة والحجم شیئان مختلفان -6
  الكون ىمكان ف أى ىكتلة الجسم ثابتة ال تتغیر ف -7
  الكواكب المختلفة والقمر  ىر ثابت علوزن الجسم مقدا -8
  األرضجسم یؤثر دائما في اتجاه مركز  أىوزن  -9

 یستخدم المیزان الزنبركي في تعیین وزن الجسم -10
 بالنیوتن = وزن الجسم  10 × جمكتلة الجسم بالك -11
  األرض ىوزنة عل سدسالقمر =  ىوزن اي جسم عل -12
   جرام تقریبا 100 تلتھكالنیوتن = وزن جسم  -13
 الحجوم المتساویة في نفس المادة كتلتھا متساویة  -14
 تتغیر الكتلة بتغیر مكان الجسم  -15
 الكتلة ھى مقدار جذب األرض للجسم -16
 جمیع المواد جیدة التوصیل للحرارة  -17
 تصنع أوانى الطھي والقدور من النحاس -18
 لطھي والقدور من النحاس تصنع مقابض أواني ا -19
 یستخدم الترمومتر المئوي في قیاس درجة حرارة جسم اإلنسان  -20
 درجة سیلزیة  100تدریج الترمومتر الطبي یبدا من الصفر حتي  -21
  یستخدم الترمومتر الطبي في قیاس درجة حرارة السوائل  -22
  السائل یوجد في الترمومتر المئوي اختناق فوق مستودع -23
  السائل المستخدم في الترمومتر الطبي ھو الماء -24
  تصنع مقابض اواني الطھي من مواد جیدة التوصیل للحرارة  -25
 من المواد ردیئة التوصیل للحرارة الصلب المقاوم للصدأ  -26
 تقسم الدرجة الواحدة إلي عشرة أقسام في الترمومتر الطبي -27
 رط النتقال الحرارة بین جسمین وجود اختالف في درجة حرارة الجسمین یشت -28
 تنتقل الحرارة من الجسم األقل في درجة الحرارة إلي الجسم األعلي في درجة الحرارة  -29
  األلمونیوم من المواد ردیئة التوصیل للحرارة -30
 التوصیل للحرارةیفضل ارتداء المالبس الصوفیة الثقیلة شتاء ألنھا جیدة  -31
  صب ماء ساخن علي الغطاء المعدني لزجاجة قد یساعد علي فتحھا  -32
 عدم ترك مسافات بین أجزاء الكوبري یؤدي إلي أضرار كبیرة عند تغیر درجة الحرارة -33
 األنبوبة التي یتحرك فیھا الزئبق في الترمومتر واسعة -34
 صناعة الترمومترات یفضل استخدام الماء في -35
 تقاس درجة حرارة المریض بالترمومتر المئوي -36
  سیلیزیة 80یمكن تطھیر الترمومتر الطبى بوضعھ فى سائل درجة حرارة  -37
  ال یمكن االعتماد على حاسة اللمس فى تقدیر درجة الحرارة -38
 رارة األطفالیفضل استخدام الترمومتر الرقمي عند قیاس درجة ح -39
 تعتمد فكرة عمل الترمومتر على خاصیة تمدد السوائل بالحرارة وانكماشھا بالبرودة -40
  یستخدم الترمومتر الطبي في قیاس درجة حرارة السوائل المختلفة  -41
  درجة مئویة 40حتي  35تدریج الترمومتر المئوي من  -42
 لخشبمن المواد جیدة التوصیل للحرارة ا -43
 المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة -44
 السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى ھو الكحول -45
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  األقواسبین  تخیر مما: 31س
 ) زنبركي میزان -ى  میزان رقم - میزان ذو كفتین - میزان ذو كفة واحدة(  ............................. أداة قیاس الوزن -1
 ) كجم 20 - كجم200 - كجم2 - كجم 10(  .............................= نیوتن تكون الكتلة  20جسم وزنة  -2
 ) الكثافة - الحجم - الوزن - الكتلة(  ............................. الجسم من مادة یعبر عن مفھوم یحتویھمقدار ما  -3
 ) الكثافة - الحجم - الوزن - الكتلة(  ............................. فھومقوة جذب األرض للجسم یعبر عن م مقدار ىأ -4
 ) كتلة الجسم - وزن الجسم - حجم الجسم (  ............................. یستخدم المیزان ذو الكفتین في تعیین -5
 ) كمیة المادة -الحالة الفیزیائیة -المكان ( ............................. عدا لىكتلة المادة مقدار ثابت ال یتغیر بتغییر كل ما ی -6
 ) الوزن والقوة - الوزن - الحجم -الكتلة ( ............................. النیوتن ھو وحدة قیاس -7
 ى )أعل ىإل -األرضمركز  -األرضسطح  ( .............................جسم یؤثر دائما في اتجاه  أىوزن  -8
 ) 60 - 6 - 1 - 10 كجم ( ............................. سطح المریخ ىتكون كتلة عل األرض ىكجم عل6تلة جسم ك -9

 ) 60 -6 - 1 -10 ( نیوتن ............................. سطح القمر ىیكون وزنة عل األرض ىكجم عل6جسم كتلة  -10
 > )  -  <  - األرض  ( =سطح  ىوزنة عل ............................. طائرة أو منطاد یتحرك یكون ىوزن شخص ف -11
 ) نیوتن 60 - كجم60 - نیوتن10 - كجم10 (  .............................كجم فإن كتلتھ على األرض = 10كتلة جسم على القمر -12
 ) 2000 - 200 - 20 - 2 نیوتن ( .............................جرام على األرض یساوى تقریبا 200وزن جسم كتلتھ  -13
 ) 10000 - 1000 - 100 - 10جرام (  ............................. النیوتن یساوى تقریبا وزن جسم كتلتھ -14
 جرام )5000 -جرام 500 -جرام 50 -جرام 5(  .............................كتلة نصف لتر من الماء تساوى  -15
 نیوتن فإن وزن الشخص عندما یكون على سطح  70منطاد ساكن مرتفع عن سطح األرض یساوى  إذا كان وزن شخص فى -16

 ) 71 - 70 - 69  - 68نیوتن (  .............................األرض        
 لمشترى )ا -األرض  -( المریخ   أمثال وزنھ على القمر6یكون علیھ وزن الجسم =  ............................. كوكب -17
 ) 1000 - 100 - 10(  .............................× الوزن بالنیوتن = الكتلة بالكیلوجرام  -18
 ) نیوتن6 -كجم 6 - نیوتن1 - كجم1( ............................. نیوتن فإن وزنھ على القمر =6وزن جسم على األرض  -19
 ) 12 - 10 - 7 - 5أقسام (  .............................تقسم كل درجة في الترمومتر الطبى إلى  -20
 ) 10 -100 -60 - 6 ( نیوتن ............................. نیوتن فإن وزنك على القمر یكون600وزنك على األرض  -21
 النحاس ) -البالستیك  -ورق ال -( الھواء  ............................. كل المواد التالیة ردیئة التوصیل للحرارة ما عدا -22
 الخشب ) -النحاس  -الزجاج  -( البالستیك  ............................. من المواد جیدة التوصیل للحرارة -23
 ) حدیدال -األلومنیوم  -الزجاج  -( النحاس   ............................. من المواد ردیئة التوصیل للحرارة -24
 الزجاج ) -األلمونیوم -البالستیك  -فى صناعة أواني الطھى ( الخشب  ............................. نستخدم -25
 ) الخشب -الحدید  -األلمونیوم -فى صناعة مقابض أوانى الطھي (النحاس  .............................قد تستخدم  -26
 ) الورق -الصلب  -البالستیك  -( الھواء ............................. كل المواد التالیة ردیئة التوصیل للحرارة ما عدا -27
 ) الثلج إلى الھواء - الثلج إلى یدك - یدك إلى الثلج (  ............................. إذا لمست بیدك قطعة ثلج تنتقل الحرارة من -28
 الزجاج ) -النحاس  -الحدید  -األلومنیوم (   .............................أیھما أسرع توصیال للحرارة ؟  -29
 ) 42 - 37 - 40 - 35سلیزیوس (  ............................. یبدأ التدرج علي الترمومتر الطبي من درجة -30
 ) لزئبقغلیان ا - تجمد الماء - انصھار الكحول ( ............................. أقل درجة على الترمومتر المئوى تمثل درجة -31
 ھواء ) -زئبق  -ماء  -( كحول  .............................مستودع الترمومتر الطبى على  ىیحتو -32
 الغازات ) -الصلبة  األجسام -( السوائل   ............................. تمدد وانكماش تمثل ىفكرة عمل الترمومتر المئو -33
 متسعة ) -شعریة  -( متسعة جدا  ............................. زئبق في الترمومتر تكوناألنبوبة التي یتمدد بداخلھا ال -34
 تبرید ) -تسخین  -رج وتطھیر   -الترمومتر الطبي قبل االستخدام ( رج فقط  .............................البد من  -35
 یقل حجمھ ) -ینكسر  -( یلتوي  ............................. من الخطأ وضع الترمومتر الطبي فى ماء مغلى ألنھ -36
 -أعد كتابة العبارات بعد تصحیح ما بھا من أخطاء :: 14س
 من مادة یحتویھ: ھو مقدار ما وزن الجسم  -1
 كتلتھلجسم تعبر عن مفھوم  األرضمقدار قوة جذب  -2
  م 4لتر ماء نقي عند  حجمویكافئ  الحجمالكیلوجرام وحدة قیاس  -3
 للجسم األرضیستخدم في تعیین مقدار قوة جذب المیزان ذو الكفتین  -4
 بتغییر حالة المادة صلبة أم سائلة أم غازیة  تتغیركتلة المادة  -5
  األرضال یتأثر بتغییر المكان علي سطح متغیر كتلة الجسم مقدار  -6
  كجم 3أكبر من المشتري كوكب  ىكجم تكون كتلتھ عل3كتلتھ  األرضعلي سطح  جسم -7
 دائما ي اتجاهأوزن الجسم یؤثر في  -8
  10×  وزن الجسم بالنیوتنكتلة الجسم بالكیلوجرام =  -9
 األرضسطح  ىوزنة عل ) أمثال 7سطح القمر ( ىجسم عل أىوزن  -01
 كجم 1كجم تكون كتلتھ على سطح القمر 6إذا كانت كتلة جسم على سطح األرض  -11
 جرام 100ة لتر ماء مقطر تكافئ كتل -21
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  العلمى اكتب المفھوم: 51س
 الجھاز المستخدم في في قیاس وزن الجسم  -1
 وحدة قیاس الكتلة تكافئ كتلة مشبك الورق المعدني  -2
 مقدار قوة جذب األرض للجسم  -3
  الجھاز المستخدم في تقدیر كتلة كمیة من الفاكھة  -4
 تویھ الجسم من مادة مقدار ما یح -5
 وحدة قیاس الكتلة تكافئ كتلة لتر من الماء النقى  -6
 جرام  100وحدة قیاس الوزن وتكافئ تقریبا وزن جسم كتلتھ  -7
 مواد تسمح بمرور الحرارة خاللھا  -8
 مواد ال تسمح بمرور الحرارة خاللھا  -9

  مواد تستخدم في صناعة الغالیات وأوانى الطھي  -10
  أداة تستخدم في قیاس درجة حرارة المواد السائلة  -11
 أداة تستخدم في قیاس درجة حرارة اإلنسان  -12
 السائل المستخدم في صناعة الترمومترات  -13
 صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم ألخر  -14
 مؤشر یساعدنا في التعبیر عن مدي سخونة أو برودة الجسم   -15
 ھ أعلي درجة حرارة في الترمومتر المئوي ما تمثل -16
 زیادة حجم المادة عند رفع درجة حرارتھا  -17
 شرط یجب توافره النتقال الحرارة من جسم ألخر  -18
 مواد تستخدم في صناعة مقابض أوانى الطھى -19
 نوع من المالبس تستخدم في فصل الشتاء للحفاظ علي درجة حرارة الجسم  -20
 م في قیاس درجة الحرارة جھاز یستخد -21
 ما تمثلھ أقل درجة حرارة في الترمومتر المئوي  -22
 ما یوجد بین المستودع وبدایة األنبوبة الشعریة في الترمومتر الطبى -23
 د في الترمومتر بتغیر درجات الحرارةوجوتغیر حجم السائل الم -24
  لومنیوم والحدید  معدن یوصل الحرارة أسرع من األ -25

 : ماذا یحدث لو:61س
 لم توجد جاذبیة  -1
 وضع الترمومتر المئوي في ماء مغلي  -2
 وضع الترمومتر الطبي تحت لسان إنسان سلیم لمدة دقیقة  -3
 استخدام الماء بدال من الزئبق في صناعة الترمومتر  -4
 تالمس جسمان أحدھما بارد واألخر ساخن  -5
 س طرفھا األخر فوق غاز مشتعل أمسكت بطرف ساق زجاجیة طویلة یالم -6
 حاولت طھي الطعام في إناء من البالستیك  -7
 صنع مقبض براد الشاي من النحاس  -8
 تعذر نزع غطاء معدني بالبرطمان ثم سكبت علیھ ماء ساخن  -9

 عدم وجود اختناق في الترمومتر الطبي -10
 ة لم تترك مسافات محسوبة بین كل قضیبین من السكك الحدیدی -11
 حاول شخص تطھیر ترمومتر طبي بوضعھ في ماء مغلي  -12
 جیدة التوصیل للحرارة اإلنسانجمیع المواد التي  یستخدمھا  -13
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 علل لما یأتي: : 71س
 كتلة الجسم مقدار ثابت ال یتغیر بتغییر المكان . -1
 الكتلة والحجم شیئان مختلفان . -2
 كتلة الجسم شئ مخالف لوزن نفس الجسم . -3
 تحتاج السیارة إلي قوة أصغر من القطار لتحریكھا أو إیقافھا . -4
 یستخدم المیزان ذو الكفتین في قیاس كتل األجسام . -5
 یستخدم المیزان الزنبركي في تعیین وزن جسم . -6
 یختلف وزن جسم عند سطح األرض عن وزنة فوق قمة جبل عال . -7
 نفس الجسم على كوكب المریخ . وزن أي جسم علي سطح القمر مختلف عن وزن -8
 وزنھ بالنیوتن تقریبا . Error!كتلة الجسم بالكیلوجرام تساوي  -9

 وزن شخص یحلق فى منطاد أو طائرة عالیة یختلف عن وزنة فى منجم تحت سطح األرض  -10
 یختلف وزن أى جسم باختالف الكوكب الموجود علیھ . -11
 اه األرض .تسقط األجسام دائما تج -12
 یجب وضع المیزان ذى الكفتین أفقیا على سطح ثابت  -13
 یتمدد سلك المیزان الزنبركى عند تعلیق جسم بھ . -14
 وزنك على القمر أقل من وزنك على األرض -15
 قوة جاذبیة القمر اقل من قوة جاذبیة األرض  -16
 سافة فى البلدان الباردة تصنع النوافذ من لوحى زجاج بینھما م -17
 تترك مسافات أو فجوات بین قضبان السكك الحدیدیة  -18
 تصنع أوانى الطھي من األلومنیوم بینما تصنع مقابضھا من البالستیك  -19
 تستخدم األغطیة الثقیلة والمالبس الصوفیة في فصل الشتاء  -20
 ال یمكن االعتماد علي حاسة اللمس في تقدیر درجات الحرارة -21
 اق في األنبوبة الشعریة للترمومتر الطبي وجود اختن -22
 یجب عدم الضغط باألسنان علي الترمومتر الطبي  -23
 ال یطھر الترمومتر الطبي بغمسھ في ماء مغلى  -24
 وجود عدة أنواع للترمومترات  -25
 یستخدم الزئبق في صناعة الترمومترات  -26
 اإلحساس ببرودة الثلج عند مالمستھ  -27
 زئبق مدى واسعاً لقیاس درجة الحرارةیعطي ال -28
 كجم . احسب : 30: إذا كانت كتلة جسم على سطح األرض  18س

 وزنة على سطح القمر  -3وزنة على سطح األرض          -2كتلتھ على سطح القمر           -1             
 كجم ، احسب وزنة على األرض وعلى القمر 6: جسم كتلتھ على األرض 19س
 نیوتن كم تكون كتلتھ علي سطح األرض .  150جسم وزنة علي سطح القمر : 20س
 كجم . 10: احسب وزن جسم على سطح األرض عندما تكون كتلتھ 21س
 . نیوتن 300: احسب وزن جسم عندما تكون كتلتھ 22س
 كجم 3=  األرضاحسب وزن جسم كتلتھ على سطح : 23س
 نیوتن 200احسب كتلة جسم وزنھ : 24س
 نیوتن 60 األرضكان وزنھ على سطح  إذاسب وزن جسم على سطح القمر اح: 25س
 كجم  احسب . 60: رجل فضاء كتلتھ على سطح األرض = 26س

 وزنة على سطح القمر  -3وزنھ علي سطح األرض     -2كتلتھ على سطح القمر      -1           
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 2o     غاز األكسجین :الوحدة الثالثة .. الدرس األول 
 لیعوض استھالك أكسجین الھواء الجوى ى لغاز األكسجین فیتصاعد أثناء عملیة البناء الضوئ ىلنباتات الخضراء المصدر األساسا -

 لذلك یجب الحفاظ على الكساء الخضرى على سطح األرض فى عملیات التنفس واالحتراق   
 ة إلیھا بفعل الجاذبیةمجذوب من خلیط من غازات تحیط بالكرة األرضیةالغالف الجوى یتكون  -

 األرضیة    
 والجزء٪  21األكسجین یكون و من مجموع أحجام ھذه الغازات ٪78النتروجین یمثل نسبة  -
 وغازات أخرى مثل األرجون والنیون والھیلیوم  الباقى یتكون من بخار الماء وثانى أكسید الكربون  
ویعمل على اعتدال درجة  ق البنفسجیة القادمة من الفضاء الخارجىٍ األرض عن طریق امتصاص األشعة فوالغالف الجوى یحمى  -

 الحرارة على سطحھا 
توجد فى الغالف الجوى كمیات كبیرة من األجسام العالقة وھى عبارة عن ذرات دقیقة من الغبار والدخان والغازات المتصاعدة  -

واء الجوى ولكنھا تفید فى تكاثف بخار الماء حولھا وھى تعد من ملوثات الھ من المصانع والسیارات والقاطرات والبواخر
 ونزولھ على ھیئة قطرات المطر أو الثلج 

  : غاز األكسجین* 
یتكون من جزیئات ویتواجد فى الغالف الجوى فى الحالة الغازیة وخالل عملیة البناء الضوئى  ینتج بوفرة من النباتات الخضراء -

 oxygen األول منالحرف  2oـ ب لھ ویرمز ثنائیة الذرات
 یعوض باستمرار بعملیة التمثیل الضوئى فتبقى نسبتھ ثابتة فى الھواء الجوى بینما  یستھلك فى عملیات التنفس واالحتراق -
خمس حجم الھواء الجوى وفى تجربة الشمعة یصعد الماء داخل المخبار نتیجة فقدان الھواء ألحد مكوناتھ وھو  نیشغل األكسجی -

 ى استھلكتھ الشمعة األكسجین الذ
 تحضیر غاز األكسجین فى المعمل * 
 ضع كمیة من ثانى أكسید المنجنیز فى الدورقیتم و -
  (ماء األكسجین) مأل القمع بفوق أكسید الھیدروجینی -
 فوق أكسید الھیدروجین على ثانى  سمح بنزول كمیة قلیلة من یفتح الصنبور لی -
 كسجین فى المخبارفیتصاعد غاز األ أكسید المنجنیز   
 فوق أكسید الھیدروجین یتحول فى وجود ثانى أكسید المنجنیز إلى ماء وأكسجین  -
 یبقى ثانى أكسید المنجنیز بدون تغیر فى الكمیة والخواص ولذلك یسمى بالعامل المساعد -
م وأطلق أنطوان الفوازییھ 1774ستلى فى أغسطس یجوزیف بر اكتشافھأعاد و ق م800الصین القدیمة عام بكتشف األكسجین ا -

 م 1778علیھ اسم أكسجین عام 
 . وبعض األمالح نالھیدروجی أكسیدمثل فوق  نباألكسجیتوجد الكثیر من المركبات الغنیة  -

  خصائص األكسجین * 
 غاز عدیم اللون والطعم والرائحة  -1
 قلیل الذوبان فى الماء  -2
 ال یشتعل ولكنھ یساعد على االشتعال  -3
 واء ( كثافتھ أكبر من كثافة الھواء حیث أنھ حل محل الھواء )أثقل من الھ -4
 یتفاعل مع الماغنسیوم مكونا أكسید ماغنسیوم لونھ أبیض . -5
كان ھذا االتحاد سریعا ونتج  إذایسمى احتراق واألكسجین لھ القدرة على أن یتحد اتحادا مباشرا بمعظم العناصر مكونا أكاسید  -

 تم ببطء فى وجود الرطوبة ( الماء ) مثل تكون صدأ الحدید إذاتأكسد یسمى بینما عنھ حرارة وضوء 
ویصبح  یتكون صدأ الحدید فى جو رطب بھ أكسجین فتتآكل المواد المصنوعة من الحدید مثل المسامیر وأعمدة الكبارى مع الوقت -

 لم یتم عزلھا عن الھواء بالدھانات  إذاھشا 
ید ألن السطح الخارجى لھ كبیر بدرجة تجعلھ یتفاعل مع األكسجین فى الھواء ویتم یحترق سلك التنظیف المصنوع من الحد -

 سلك بعد احتراقھ لھ كتلة أكبر بعد االشتعال ألن األكسجین اتحد مع الحدید مكونا أكسید الحدید الاالحتراق بسرعة ویصبح 
 األكسجین غاز أھمیة واستخدامات * 
 ھیدروجین ذرتى مع  ةأكسجین متحدذرة الماء یتكون من  -1
 داخل الخالیا إلنتاج الطاقة الالزمة للعملیات الحیویةضرورى لعملیة التنفس واحتراق الغذاء  -2
وى ( طبقة األوزون ) تحمى األرض من ــة بالغالف الجــیشكل طبقوالث ذرات أكسجین ــیتكون جزئ غاز األوزون من ث -3

 اإلشعاعات الضارة القادمة من الشمس 
 ى اسطوانات ویستخدم فى : یضغط األكسجین ف -4

 ب) أثناء إجراء الجراحات                     ا) التنفس الصناعى للمرضى الذین یعانون من صعوبات التنفس    
 ) الغوص تحت الماء         د                   ) تسلق الجبال ( یقل األكسجین كلما ارتفعنا عن سطح األرض )جـ    
      تیلینیسأحیث یخلط مع غاز األسیتیلین مكونا لھب األكسى  لمعادنھـ) قطع ولحام ا    

 )وھى تفى لصھر المعادن م 3500ْستیلین إلى أ( تصل درجة حرارة لھب األكسى         
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 2co أكسید الكربون ىغاز ثان:  ىالدرس الثان

 لكائنات الحیةللنباتات الخضراء لتكون المادة الغذائیة ل ىأحد أسس عملیة البناء الضوئ -
 .ارتفاع درجة حرارة األرض التى تسبب وظاھرة االحتباس الحرارى  زیادة نسبتھ فى الھواء ینشأ عنھ اختناق الكائنات الحیة -
 ٪0.03بنسبة قلیلة نحو  یوجد على شكل غاز فى الحالة الطبیعیة بالغالف الجوى -
 2co رتى أكسجین ورمزه من ذرة كربون مرتبطة بذ ثانى أكسید الكربون یتكون جزئ -

 ثانى أكسید الكربون :غاز مصادر * 
 البنزینوالزیت والتبغ والفحم و الخشبكینبعث نتیجة احتراق المواد العضویة  -
ترتفع نسبتھ فى السنوات األخیرة بسبب الكمیات الھائلة من الوقود التى تحرقھا المنشآت الصناعیة ومحطات الوقود ومحركات  -

 المواصالت وتناقص المساحات الخضراء وإزالة الغاباتوسائل النقل و
 الكشف عن غاز ثانى أكسید الكربون* 
حیث  والنبات واحتراق المواد العضویة یعكر ماء الجیر ( ھیدروكسید الكالسیوم ) اإلنسانثانى أكسید الكربون الناتج عن تنفس  -

 كونا مادة كربونات الكالسیوم التى ال تذوب فى الماء یظھر الراسب األبیض نتیجة تفاعلھ مع ثانى أكسید الكربون م
 * تحضیر غاز ثانى أكسید الكربون :

 فیحدث تفاعل وینتج  صب قلیال من حمض الھیدروكلوریك المخفف على كربونات الكالسیوم -
 . فوران نتیجة تصاعد غاز ثانى أكسید الكربون الذى ینتقل من األنبوبة إلى المخبار

 انى أكسید الكربونخصائص غاز ث* 
 عدیم اللون والرائحة  -1
 أثقل من الھواء لذلك یجمع بإزاحة الھواء ألعلى  -2
 یذوب فى الماء لذا ال یجمع بإزاحة الماء -3
 ال یشتعل وال یساعد على االشتعال  -4
 بون (الفحم) على جدار المخبارویترسب الكر یستمر شریط الماغنسیوم فى االشتعال متحوال إلى أكسید ماغنسیوم (لونھ أبیض) -5

ال یستطیع رؤیتھ  اإلنسانباالختناق إذا استنشق غاز ثانى أكسید الكربون ویسمى بالقاتل الصامت ألن  اإلنسانیصاب 
وزیادة ثانى  األكسجینتناقص  إلىأو تذوقھ أو شمھ والتنفس فى مكان مغلق حیث التھویة منعدمة أو ردیئة یؤدى 

 الموت ثم كل الموجودین بأعراض االختناق وفقدان الوعى أكسید الكربون ویصاب 
 أھمیة واستخدامات غاز ثانى أكسید الكربون * 
  ىعملیة البناء الضوئ ىیستخدم ف -1
 ألنھ ال یشتعل وال یساعد على االشتعال . إطفاء الحرائق ىیستخدم ف -2
 یستخدم فى صناعة المیاه الغازیة  -3
الذى یتمدد بفعل الحرارة ویجعل  2COخبز( عند إضافة الخمیرة إلى العجین یحدث تخمر وینتج غاز لھ دور كبیر في صناعة ال -4

 الخبز مسامیا ومستساغ الطعم . )
 فیتكون الثلج الجاف . سائل بالضغط  والتبرید ثم یخفف الضغط إلىیستخدم فى التبرید عند تحویلھ  -5

علماء یطلقون علیھا األغذیة الفارغة ؛ لعدم احتوائھا على أى عناصر اإلفراط فى تناول المیاه الغازیة غیر صحى فال
غذائیة عدا السكر ولذلك فعندما یقوم اإلنسان بشربھا فإنھ یبتلع كمیات كبیرة من غاز ثانى أكسید الكربون الذى تسبب 

عدم الحصول على  زیادتھ فى الجسم مرض ھشاشة العظام وقد یسبب الوفاة الرتفاع نسبتھ فى الدم مما یؤدى إلى
 األكسجین الالزم للعملیات الحیویة بالجسم . 

 2N غاز النیتروجین :الدرس الثالث 
ألنھ ال  ) عدیم الحیاة ( تیسمى باألزوومن ذرتى نیتروجین الجزئ منھ یتكون و 2Nعنصر كیمیائى یوجد على شكل غاز ورمزه  -

 .  یساعد على االشتعال وال یدخل فى التنفس
 )اكتشفھ العالم دانیال رذرفورد( ون والطعم والرائحة وصعب الذوبان فى الماء ومكون أساسى لجمیع المركبات البروتینیةعدیم الل -
لكى تعیش ألنھ یكون أھم  إلیھیدخل فى تركیب جمیع األنسجة الحیة فكل الكائنات تحتاج ومن الغالف الجوى لألرض  ٪ 78یشكل  - 

 جزء فى البروتینات 
 یصل وتروجین فى الھواء الجوى أثناء حدوث البرق یاسید النتتكون أك -

 مطار وتنتج البقولیات مثل البرسیم التربة الزراعیة مع میاه األ إلى    
 نیتروجین الھواء بمساعدة نوع البروتین من والبازالء وفول الصویا     
 عیش فى جذورھا تمن البكتیریا     
  تحضیر النیتروجین فى المعمل :* 
  یمر الھواء عبرففتح صنبور الماء لیدفع الھواء داخل الدورق األول یتم  -

 المتصاص كمیات قلیلة من  مأو البوتاسیومحلول ھیدروكسید الصودیوم    
 مراره فوق فلز النحاس المسخن لیتحد مع إمن الھواء ویتم  2co غاز   
 .الماء  حةبإزاجمع غاز النیتروجین ویاألكسجین الموجود فى الھواء    
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 خصائص غاز النیتروجین : * 
 عدیم اللون والطعم والرائحة -1
 ال یساعد على االشتعال -2
 صعب الذوبان فى الماء وال یتفاعل بسھولة مع الكثیر من العناصر األخرى  -3
 یتحد مع شریط الماغنسیوم مكونا مادة بیضاء وبإضافة قلیل من الماء تتصاعد مادة نفاذة جدا ( النشادر) -4
  یمكن تكثیف النیتروجین الى الحالة السائلة -5
 أھمیة واستخدامات غاز النیتروجین * 
 فى ملء إطارات السیارات والطائرات ( بسبب الثبات النسبى لحجمھ لدى تغیر درجات الحرارة )حدیثا یستخدم  -1
 تستخدم كمیات قلیلة منھ لملء بعض أنواع المصابیح  -2
 صدأ .یستخدم فى صناعة الفوالذ الذى ال ی -3
 یدخل فى تركیب البارود ونترات األمونیوم الذى یدخل فى تركیب األسمدة ومخصبات التربة  -4
 یستخدم تجاریا فى تصنیع النشادر ( األمونیا ) الذى یستخدم فى إنتاج األسمدة والمخصبات  -5
 األجزاء االلكترونیة . یستخدم كمادة غیر نشطة فى أجواء خزانات السوائل القابلة لالنفجار كالبترول وأثناء تصنیع -6
 یستخدم النیتروجین السائل فى :   أ) عالج األورام الجلدیة خاصة الحمیدة منھا ( الثألیل ) -7

 النقل ب) كمبرد للمنتجات الغذائیة بغرض حفظھا أو ألغراض                                                  
  ئل تصبح صلبة لدرجة انھ یمكنك بھا دق مسمار فى قطعة خشب !غمست ثمرة الموز بسرعة فى نیتروجین سا إذا  
 لذلك یستخدم النیتروجین المسال فى التبرید السریع لألغذیة واألدویة واللقاحات التى تفسدھا الحرارة  

 مما یتكون الغالف الجوى لألرض ؟  :2س                         ما مصادر غاز األكسجین فى الھواء ؟ :1س
 اذكر خصائص األكسجین  :4س                                        ما أھمیة الغالف الجوى ؟ :3س
 ما أھمیة واستخدامات األكسجین ؟ :5س
 ؟أكسید الكربون  ىثان مما یتكون جزئ :7س                               أكسید الكربون ىحدد مصادر ثان :6س
 أكسید الكربون ؟ ىما أھمیة واستخدامات غاز ثان :9س                            ونأكسید الكرب ىاذكر خصائص ثان :8س
 ؟ لماذا یستخدم ھیدروكسید الصودیوم أثناء تحضیر النیتروجین :11س               ؟ باألزوتغاز النیتروجین  لماذا یسمى :10س
 ما أھمیة واستخدامات غاز النیتروجین ؟ :13س                        ما خصائص غاز النیتروجین ؟  :12س
 : صوب ما تحتھ خط :41س
 في إطفاء الحریق  األكسجینیستخدم غاز  -1
 ھو ثاني أكسید الكربون في الحالة الصلبة  الجلید العادي -2
 فى إطفاء الحرائق النیتروجینیستخدم  -3
 النیتروجین غاز  التي تقوم بھا النباتات ویتصاعد التنفسفي عملیة  2coیدخل غاز  -4
 یشتعل ویساعد علي االشتعالغاز ثاني أكسید الكربون  -5
  ٪1یوجد ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي بنسبة  -6
  األكسجین یستخدم ماء الجیر الرائق في الكشف عن غاز  -7
 في الغالف الجوي مسئولیة عن ارتفاع الحرارة علي األرض  غاز األكسجینزیادة نسبة  -8
 أثناء تنفس النباتات واحتراق الشمعة  النیتروجینینتج غاز  -9

 عند إمرار غاز ثانى أكسید الكربون فى ماء الجیر الرائقأسود یتكون راسب  -10
  بإزاحة الماء ألسفلیجمع غاز ثاني أكسید الكربون  -11
 فى التبرید األكسجین یستخدم غاز -12
 العصائر  ىاألغذیة الفارغة ھ -13
 الكربوھیدرات لنیتروجین عنصر أساسى في تصنیع ا -14
 من الھواء أقل كثافة غاز األكسجین  -15
  تأكسداتحاد المادة سریعا باألكسجین مع انطالق ضوء وحرارة یسمي  -16
  النیتروجینفي جو من  المیثان نحصل علي لھب االكسي استیلین عند احتراق غاز  -17
 على االشتعال ال یشتعل وال یساعد األكسجین -18
 تركیب البارود ىف ثاني أكسید الكربونیدخل غاز  -19
 ذرات من األكسجین أربعیتكون غاز األوزون من  -20
 وماء فى وجود ثانى أكسید المنجنیز نیتروجینینحل فوق أكسید الھیدروجین إلى  -21
 ضرورى لحدوث عملیة الصدأ ثانى أكسید الكربونغاز  -22
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 التالیة : : أكمل العبارات15س
 .............................بینما یتكون جزئ غاز األوزون من  .............................یتكون جزيء األكسجین من  -1
 من كثافة الھواء . .............................كثافة غاز األكسجین  -2
 .............................الغالف الجوي بنسبة  ىیوجد ثاني أكسید الكربون ف -3
 .............................ویرمز لھ بالرمز  .............................أكسید الكربون من  ىیتكون جزئ ثان -4
 ............................. ىأكسید الكربون في الغالف الجو ىمن أسباب ارتفاع نسبة ثان -5
 .............................فى الماء ولذا ال یجمع  .............................غاز ثاني أكسید الكربون  -6
 .............................ویرمز لھ بالرمز  .............................جزئ غاز النیتروجین یتكون من  -7
 .............................یدخل النیتروجین في تركیب جمیع أنسجة  -8
 .............................الذى یدخل فى تركیب األسمدة و  .............................و  .............................النیتروجین یدخل في تركیب  عنصر -9

 .............................من نیتروجین الھواء الجوي بمساعدة  .............................البقولیات تنتج  -10
 تعتبر المصدر الرئیسي لغاز األكسجین الموجود في الغالف الجوى . ............................. -11
 .............................ألنھ  .............................یجمع غاز النیتروجین بإزاحة  -12
 .............................و  .............................و  .............................من استخدامات غاز األكسجین  -13
 ٪ من حجم الغالف الجوي  .............................غاز األكسجین یكون  -14
 القادمة من الفضاء الخارجي. .............................للغالف الجوي فوائد عدیدة منھا أنھ یمتص  -15
 .............................فى أثناء عملیة  .............................ین بوفرة من ینتج غاز األكسج -16
 .............................و  .............................إلى  .............................ینحل فوق أكسید الھیدروجین في وجود  -17
 .............................ل یعمل ثانى أكسید المنجنیز في نشاط تحضیر األكسجین في المعم -18
 .............................غاز األكسجین ال یشتعل ولكنھ  -19
 .............................ألنھ  .............................یجمع غاز األكسجین بإزاحة  -20
 ............................. ىود الرطوبة یسموج ىاتحاد غاز األكسجین مع المادة ببطء ف -21
 ............................. ىاتحاد غاز األكسجین مع المادة سریعا مع انطالق ضوء وحرارة یسم -22
 .............................عندما تتحد المواد باألكسجین تزید  -23
 .............................األرض من  ىتحم ىالت .............................لطبقة  ىغاز األكسجین ھو المكون الرئیس -24
 ال تذوب في الماء . ىالت .............................وما یسبب التعكیر تكون  .............................ماء الجیر الرائق عبارة عن  -25
 .............................و   .............................یستھلك األكسجین فى عملیتى  -26
 .............................المخفف مع  .............................أكسید الكربون بتفاعل  ىیحضر غاز ثان -27
 .............................ویرمز لھ بالرمز  .............................بینما األزوت ھو غاز  .............................القاتل الصامت ھوغاز  -28
 . ى٪ من مكونات الغالف الجو .............................النیتروجین یمثل  -29
 .............................وینتج ثاني أكسید الكربون من عملیة  .............................ینتج األكسجین من عملیة  -30
 .............................وجود  ىف .............................ضیر غاز األكسجین من یتم تح -31
 .............................ماء الجیر  .............................أكسید الكربون  ىغاز ثان -32
بینما فى عملیة التنفس یستھلك غاز  .............................وینتج غاز  .............................فى عملیة البناء الضوئى یمتص النبات غاز  -33

 .............................وینتج غاز  .............................
 یستخدم فى التبرید ........................... فیف الضغط یتحول إلىخإلى سائل وبت ...........................و  ...........................بـ 2coیحول غاز  -34
 الذى ال یصدأ  .............................یستخدم النیتروجین فى صناعة  -35
 الكائنات الحیة ........................... وكذلك من ........................... مثل ...........................ینبعث ثانى أكسید الكربون نتیجة احتراق المواد  -36
 .............................من خصائص غاز ثانى أكسید الكربون أنھ  -37
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 : اكتب المصطلح العلمى :61س
  تقریبا من حجم الھواء  ٪21غاز ضروري لحیاة الكائنات الحیة یمثل  -1
 المصدر الرئیسي لألكسجین في الھواء الجوي  -2
 ت التي تحیط بالكرة األرضیة منجذبة إلیھا بفعل الجاذبیة األرضیةخلیط الغازا -3
 غاز یعكر ماء الجیر الرائق   -4
 نسبة ما یشغلھ األكسجین من حجم الھواء  -5
 غاز یستخدم في صناعة النشادر  -6
 غاز یستخدم فى تحضیره محلول فوق أكسید الھیدروجین -7
  األكسجینث ذرات فیھ من ثال ئغاز یتكون الجز -8
 غاز یستخدم فى تخزین البترول وبعض المواد القابلة لالشتعال -9

 وماء  أكسجین إلىصل ففي المعمل وتن األكسجینالمادة الكیمیائیة المستخدمة في تحضیر  -10
 غاز یدخل فى عملیة البناء الضوئى -11
 واء الرطب المادة المتكونة علي سطح الحدید عند تعرضھ ألكسجین الھ -12
 الغاز المسئول عن ظاھرة االحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة األرض  -13
 المركب المستخدم في الكشف عن غاز ثاني أكسید الكربون  -14
 في المعمل األكسجینالعامل المساعد عند تحضیر غاز  -15
 غاز ینتج من تنفس اإلنسان ویخرج مع ھواء الزفیر -16
 اتات تنتج البروتینات من نیتروجین الھواء بمساعدة البكتریا العقدیة علي جذورھا نب -17
 غاز یستخدم حدیثا في ملء إطارات الطائرات والسیارات   -18
 أحد مركبات النیتروجین الھامة ولھا دور أساسى في إنتاج األسمدة والمخصبات  -19
 من الھواء الجوي مادة تستخدم المتصاص غاز ثاني أكسید الكربون  -20
 غاز یطلق علیھ القاتل الصامت  -21
 الحرائق إطفاءغاز یستخدم في  -22
 ندلھب یستخدم في قطع ولحام المعا -23
  المصدر الرئیسي لتحضیر غاز النیتروجین صناعیاً وفي المعمل  -24
 خواصھا  أووزنھا  مادة تزید من سرعة التفاعل الكیمیائي دون ان تدخل فیھ وال یتغیر -25
 × ) :  أو عالمة ( √) : ضع عالمة ( 71س
 غاز األكسجین عدیم اللون والطعم والرائحة وال یساعد على االشتعال -1
 زیادة النشاطات اإلنسانیة مسئولة عن زیادة نسبة ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي  -2
 ینتج غاز األكسجین من تنفس النباتات  -3
 ء الجیر الرائق ھو أكسید الكالسیوم وسبب تعكره ھو تكون بیكربونات الكالسیوم ما -4
  یجمع غاز ثاني أكسید الكربون بإزاحة الماء إلي أسفل  -5
 غاز ثاني أكسید الكربون أثقل من الھواء لذا تزید نسبتھ في ھواء اآلبار والكھوف العمیقة  -6
 ون والطعم والرائحة ویساعد علي االشتعال غاز ثاني أكسید الكربون عدیم الل -7
 3oیتكون غاز األوزون من ذرتین ویرمز لھ بالرمز  -8
 غاز النیتروجین غاز نشط یتفاعل بسھولة مع كثیر من العناصر األخرى -9

 یستخدم ثانى أكسید الكربون فى صناعة المیاه الغازیة -10
  نات عنصر النیتروجین أساسي في تركیب البروتی -11
 تثبت بكتیریا العقد الجذریة فى النباتات البقولیة أكسجین الھواء الجوى -12
 تتآكل المواد المصنوعة من الحدید عند تعرضھا للرطوبة -13
  من مكونات الھواء الجوي  ٪78یشغل األكسجین  -14
 تقریبا  ٪0.03نسبة غاز ثاني أكسید الكربون في الھواء الجوي  -15
 تج النباتات المنبتة غاز األكسجین الذي یعكر ماء الجیر الرائق تن -16
 یجمع غاز ثاني أكسید الكربون بإزاحة الھواء ألعلي  -17
 اإلفراط في تناول المشروبات الغازیة غیر صحي   -18
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  ینحل فوق أكسید الھیدروجین في وجود أكسید النحاس إلى ماء ونیتروجین  -19
 ثانى أكسید الكربون یعكر ماء الجیر الرائق غاز -20
 عند إتحاد المواد باألكسجین تظل كتلتھا ثابتة  -21
 األكسجینغاز النشادر ھو االمونیا وتستخدم في تحضیره غاز  -22
  الكربون یتكون من ذرة واحدة أكسیدوثاني  األوزونجزيء كل من  -23
 الخضراء أثناء عملیة البناء الضوئى ینتج األكسجین بوفرة من النباتات -24
 یحضر األكسجین من تفكك محلول فوق أكسید الھیدروجین فى وجود ثانى أكسید الكربون -25
 البقولیات مثل البرسیم تستفید من نیتروجین الھواء الجوى -26
 یسمى النیتروجین أیضا باألزوت ومعناھا غاز الحیاة -27
 نات السوائل القابلة لالنفجار واالشتعالیستخدم األوزون فى أجواء خزا -28
 -اإلجابة الصحیحة: : اختر81س
 النیتروجین ) -األكسجین  -( ثاني أكسید الكربون  ............................. الغاز الذي یسمي باألزوت ھو -1
 النیتروجین السائل ) -صلب ثاني أكسید الكربون ال -( األكسجین  ............................. الثلج الجاف ھو -2
 البروتینات ) -الدھون  -أنسجة الكائنات الحیة  - ىالغالف الجو ( ............................. یوجد النیتروجین فى كل مما یأتي عدا -3
 كل ما سبق ) -الجوى الغالف  -كربونات الكالسیوم  -( فوق أكسید الھیدروجین  ............................. من 2Nیحضر غاز  -4
 ) 2co- 2o - H- 2N (  .............................الغاز الذي ال یشتعل ولكنھ یساعد علي االشتعال ھو  -5
 أكسید الكالسیوم ) -كربونات الكالسیوم  -( ھیدروكسید الكالسیوم  ............................. ماء الجیر الرائق ھو -6
 ) 2o- 2N - H- 2co(  ............................. م مع االستیلین في لحام المعادن ھو غازالغاز الذي یستخد -7
 النیتروجین )  - األوزون - األكسجین(  ............................. المصابیح ھو أنواعغاز یستخدم في ملء بعض  -8
 بخار الماء ) - 2o - 2N - 2co(   ............................. ى ؟أى الغازات التالیة توجد بنسبة أكبر فى الھواء الجو -9

 )H - 2o - 2N - 2co (  ............................. یستخدم فوق أكسید الھیدروجین فى تحضیر غاز -10
 ) o - 2o -  3o -  4o(  ............................. یتواجد األكسجین فى الغالف الجوى فى صورة جزیئات تركیبھا -11
 الھیدروجین ) -النشادر -النیتروجین -( األكسجین ............................. عملیات التنفس واالحتراق تستھلك غاز -12
 .............................ینحل فوق أكسید الھیدروجین فى وجود ثانى أكسید المنجنیز إلى  -13

 ھیدروجین ومنجنیز ) -ھیدروجین وماء  -أكسجین وماء  -( أكسجین وھیدروجین                                                             
  .......... ثم إضافة قلیل من الماء یتصاعد غاز النیتروجینعند وضع شریط من الماغنسیوم المشتعل في مخبار یحتوى على غاز  -14

 الھیدروجین ) - نشادرال -النیتروجین  - األكسجین (                                                                                                   
 )2o - 2N - H- 2co(  ............................. عند إضافة حمض ھیدروكلوریك مخفف إلى كربونات كالسیوم ینتج -15
 النیتروجین ) -ثانى أكسید الكربون  -یدخل فى تركیب البارود ( األكسجین  .............................غاز  -16
  ................یتكون على جدار المخبار  الكربون أكسیدعند وضع شریط من الماغنسیوم المشتعل في مخبار یحتوى على غاز ثاني  -17

 أكسجین ) -كربون  -نیتروجین  -ماغنسیوم  (                                                                                                        
 الخبز ) -النشادر  -البارود  -( الفوالذ  ............................. یدخل غاز ثانى أكسید الكربون فى صناعة -18
 الكربون ) أكسیدثاني  -النیتروجین -األكسجین(   ............................. تعتمد عملیة البناء الضوئي على وجود غاز -19
 األوزون ) -ثانى أكسید الكربون  -النیتروجین  -( األكسجین  ............................. الغاز الذى یعكر ماء الجیر -20
 الثلج الجاف ) -المیاه الغازیة  -سمدة األ -( مطفأة الحریق  ............................. یدخل النیتروجین فى صناعة -21
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 : ماذا یحدث لو:19س
 إدخال شمعة مشتعلة في مخبار بھ غاز األكسجین  -1
 تنكیس مخبار مملوء بغاز األكسجین فوق أخر مملوء بالھواء لفترة قصیرة  -2
 تنكیس مخبار مملوء بغاز األكسجین في حوض بھ ماء  -3
 في ماء الجیر الرائق مر ھواء الزفیر  -4
 أضیفت كمیة من الخمیرة إلى العجین  -5
 نكس مخبار مملوء بغاز ثاني أكسید الكربون في حوض بھ ماء -6
 تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أیام لجو رطب -7
 ٪21زادت نسبة األكسجین قي الھواء الجوي عن  -8
 ٪0.03زادت نسبة ثاني أكسید الكربون في الھواء الجوي عن  -9

 قلت نسبة ثاني أكسید الكربون بدرجة كبیرة في الھواء الجوى -10
 تم القضاء على بكتیریا التربة  -11
 قلت المساحات الخضراء والغابات علي سطح األرض -12
 لم یوجد غالف جوي حول األرض  -13
 لم توجد أجسام عالقة في الغالف الجوي  -14
 ین علي ثاني أكسید المنجنیز أسقطت قطرات من فوق أكسید الھیدروج -15
 لم یستخدم ثاني أكسید المنجنیز عند تحضیر غاز األكسجین من فوق أكسید الھیدروجین -16
 حاولت جمع األكسجین بإزاحة الھواء ألسفل  -17
 الحدیدیة للھواء الرطب بدون دھانات  المنشآتتعرضت  -18
 اتحدت مادة مع األكسجین  -19
 ون قي الغالف الجوي لم توجد طبقة األوز -20
 ستیلین في جو من األكسجیناحترق غاز األ -21
 نسیوم مشتعل في مخبار بھ غاز نیتروجین ثم أضفت ماء للمادة المكونة غغمست شریط ما -22
 أثرت علي كمیة من غاز النیتروجین بضغط شدید مع التبرید  -23
 ارتبطت ذرة كربون بذرتي أكسجین -24
 یوم وأدخلتھ في مخبار مملوء بثاني أكسید الكربون أشعلت شریط ماغنس -25
  الجوىفي الھواء  األكسجینعدم وجود  -26
 عدم وجود النیتروجین فى الھواء الجوى -27
 : : علل02س
 یستخدم ثانى أكسید المنجنیز في تحضیر غاز األكسجین في المعمل  -1
 رض لطبقة األوزون أھمیة كبیرة الستمرار الحیاة علي سطح األ -2
 لوال النباتات الخضراء النعدمت الحیاة علي  سطح األرض  -3
 زیادة اشتعال شظیة مشتعلة عند دخولھا مخبار بھ أكسجین -4
 تضاف الخمیرة إلي العجین في صناعة الخبز  -5
 یتعكر ماء الجیر الرائق بإمرار ثاني أكسید الكربون فیھ  -6
 تناقص المساحات الخضراء ضار بالبیئة -7
 تعاني البیئة من ارتفاع نسبة ثاني أكسید الكربون فى السنوات األخیرة -8
 بالرغم من أن األكسجین یستھلك فى عملیات التنفس إال أن نسبتھ ثابتة في الغالف الجوى -9

 الغالف الجوي أھمیة كبیرة في استمرار الحیاة  -10
 تستخدم اسطوانات من األكسجین أثناء تسلق الجبال -11
 ى ثانى أكسید المنجنیز أثناء تحضیر غاز األكسجین بدون تغییر فى الكمیة والخواصیبق -12
 یستخدم ماء الجیر الرائق في الكشف عن غاز ثاني أكسید الكربون  -13
 یستخدم غاز ثاني أكسید الكربون في إطفاء الحرائق  -14
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 لثاني أكسید الكربون أھمیة  كبیرة في الحیاة على األرض  -15
 تخدم النیتروجین في ملء إطارات السیارات والطائرات حدیثا یس -16
 المصدر الرئیسي لتحضیر النیتروجین ھو الھواء الجوى  -17
 یدخل النیتروجین في تركیب أنسجة الكائنات الحیة  -18
 قطع وحرق الغابات جریمة في حق البشریة  -19
 سید صودیوم أو بوتاسیوم مركز عند تحضیر النیتروجین یمرر الھواء علي محلول ھیدروك -20
 عند تحضیر غاز النیتروجین في المعمل یمرر الھواء علي نحاس ساخن  -21
 زیادة نسبة غاز ثانى أكسید الكربون فى الطبیعة فى السنوات األخیرة -22
 یستخدم النیتروجین السائل كمبرد للمنتجات الغذائیة واألدویة  -23
 الماء ألسفل   یجمع غاز النیتروجین بإزاحة -24
 تصاعد رائحة نفاذة نتیجة إضافة الماء إلى ناتج اشتعال الماغنیسیوم فى النیتروجین -25
 یطلق علي غاز ثاني أكسید الكربون ( القاتل الصامت ) -26
 یختلف جزئ األكسجین عن جزئ األوزون  -27
  معملتحضیره في ال أثناءبإزاحة الماء ألسفل في المخبار  األكسجینیجمع  -28
 لالنفجار خزانات السوائل القابلة  أجواءروجین في تیستخدم النی -29
 تزداد كتلة كرة من سلك األلومنیوم بعد تسخینھا لدرجة االحمرار -30
 یتكون راسب أبیض عند إمرار غاز ثانى أكسید الكربون فى ماء الجیر الرائق -31
 لماءیستخدم الغواص أسطوانة أكسجین أثناء الغطس فى ا -32
 یسمى غاز النیتروجین باألزوت -33
 لغاز النیتروجین أھمیة فى حیاة اإلنسان -34
  : أذكر أھمیة كال من :21س
 غاز النیتروجین فى الطبیعة                                        -1
 لھب األكسى استیلین  -2
   ثانى أكسید المنجنیز فى تحضیر األكسجین                     -3
 ماء الجیر الرائق  -4
 غاز النیتروجین في إطارات السیارات والطائرات             -5
 النیتروجین المسال  -6
 النحاس الساخن عند تحضیر غاز النیتروجین    -7
 البكتریا التي تعیش في جذور البقولیات -8
 ل محلول ھیدروكسید البوتاسیوم المركز عند تحضیر النیتروجین فى المعم -9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 16 - 01015201774                       عبدالرازق العربى

 الجھاز العصبى فى اإلنسان :الوحدة الرابعة ..  الدرس األول 
 ،یستقبل المعلومات من بیئتك ومن داخل جسمك ویفسرھا ویجعل الجسم یستجیب لھا ، والتحكم  االتصالالجھاز العصبى : جھاز 

یضبط حركاتك ویحمیك من األذى ویجعلك تشعر  ،لس خشنا أو أم -حلوا أو مرا  -یجعلك تعرف ما إذا كان شئ ما ساخنا أو باردا 
غضبانا أو  -یضبط االستجابات التى تلزم العواطف فھو یجعلك سعیدا أو حزینا  ،یجعلك تحل المشكالت وتتعلم الموسیقى  ،باأللم 
 . ھا فینسقھا وینظمھایشرف على وظائف الجسم المتعددة : الحركة والھضم والتنفس والتفكیر والحصول على الغذاء وغیر، ھادئا 

 محور الخلیة وجسم الخلیة  وتتركب منوحدة بناء الجھاز العصبى  الخلیة العصبیة :* 
 ھ تفرعات منوتمتد  غشاء بالزمىوسیتوبالزم ونواة ى جسم الخلیة : یحتوى عل -1

               .            تتصل بخالیا عصبیة مجاورة مكونة تشابك عصبى  تسمى التفرعات الشجیریة     
 تتصل  نھائیةینتھى بتفرعات ومغلف بطبقة دھنیة  محور الخلیة : محور اسطوانى -2

 .بالعضالت أو تكون تشابك عصبى مع خالیا عصبیة أخرى      
 الجھاز العصبى الطرفى ویتركب من الجھاز العصبى المركزى :  * تركیب الجھاز العصبى

 الحبل الشوكى ویتركب من : المخ     الجھاز العصبى المركزى : أوال
 .یوجھ وینسق جمیع العملیات واألفكار والسلوكیات والعواطف ، المخ : مركز التحكم الرئیسى فى الجسم  -1
 یوجد داخل علبة عظمیة تسمى الجمجمة تعمل على حمایتھ وھو عبارة عن كتلة عصبیة كبیرة تحتوى  -

  . النخاع المستطیلوالمخیخ والنصفین الكرویین تركب من . ویعلى المالیین من الخالیا العصبیة    
 النصفان الكرویان : جسم كروى كبیر یتكون من جزئین یفصلھما شق وسطى إلى نصفین تربطھما ألیاف أ)
 ھو لھما السطح الخارجى ، و التالفیف والثنیات  بكثرة. ویتمیزان عصبیة مسئولة عن االتصال بینھما      
 مخیة وھى رمادیة اللون القشرة ال     

 وظائف النصفین الكرویین * 
 العدو السریع)و القیامو الجلوسو للجسم ( المشى اإلرادیةالتحكم فى الحركات  -1
 ستجابة المناسبة اال وإرسالالجلد ) واللسان واألنف واألذنان و استقبال النبضات العصبیة من أعضاء الحس ( العینان -2
 التفكیر والتذكر یحتویان على مراكز  -3

 المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدیة  الحركة   ھىوظیفتھ والمخیخ : یقع فى الجھة الخلفیة للمخ أسفل النصفین الكرویین  ب)
  مثل بالجسم  الالإرادیةتنظیم العملیات وھو المسئول عن النخاع المستطیل : یقع أسفل المخیخ ویصل المخ بالحبل الشوكى  جـ)
 . تنظیم حركة ووظائف الجھاز الھضمىو تنظیم حركة أعضاء الجھاز التنفسى أثناء عملیة التنفسوتنظیم ضربات القلب       

كبیرا فى حجمھ كان أكثر ذكاء  اإلنسانكیلوجرام وغیر صحیح أنھ كلما كان مخ  1.5مخ الشخص البالغ یبلغ كتلتھ  -
 فكتلة المخ متساویة تقریبا عند البالغین

 حبل الشوكى : یمتد فى قناة داخل سلسلة العمود الفقارى فى الجھة الظھریة لإلنسان وھو ال -2
 یتركب من مادة داخلیة ھى و اسطوانى الشكل وتخرج منھ أعصاب تسمى األعصاب الشوكیة      
 الرسائل  نقلیفتھ وظو تحیط بھا المادة البیضاء  Hالمادة الرمادیة وتظھر على شكل حرف       

 مسئول عن األفعال المنعكسة كسحب والمخ والعكس  إلىالعصبیة من أجزاء الجسم المختلفة       
  . الید بسرعة عند مالمستھا جسم ساخن فجأة وبدون تفكیر      
 : ھو األعصاب التى تخرج من الجھاز العصبى المركزى  الجھاز العصبى الطرفى ثانیا

 ( من المخ والحبل الشوكى )                                       
 معلومات الحسیة واالستجابات الحركیة بین الجھاز العصبىلوظیفة ھذه األعصاب توصیل ا -

 المركزى وجمیع أجزاء الجسم     
 زوجا من األعصاب تعرف  31 ویخرج من الحبل الشوكى زوج من األعصاب تعرف باسم األعصاب المخیة 12یخرج من المخ  -

 ب الشوكیة باألعصا    
   استجابة تلقائیة  بإصدار) فإنھ یقوم .الرائحة .. -الحرارة  -الفعل المنعكس : عندما یتعرض الجسم لمؤثر خارجى ( الضوء* 
 بواسطة الجھاز العصبى تسمى بالفعل المنعكس     

 یات العصبیة للخالیا الموجودة فى النھا تؤثراألشواك یتم سحب الید فجأة عند مالمستھا جسم ساخن أو أشواك النبات ألن  -
  خالل لیف عصبى حركى من الحبل  تنتقلالحبل الشوكى و إلىخالل لیف عصبى حسى  تنتقل ولد نبضات عصبیةتباألصابع فت   
  نبضات عصبیة أخرى  تنتقلو ثنى الذراع مبتعدا عن األشواكینالعضالت و وتنقبضعضالت الذراع دون تدخل المخ  إلىالشوكى    
 . الحقیقى باأللم اإلحساس إدراكتم یمراكز الحس بالمخ ف إلىمن الحبل الشوكى    
 سحب الید بسرعة عند مالمسة جسم ساخن  -          أمثلة على الفعل المنعكس* 

 حركة الرموش عند اقتراب جسم خارجى من العین  -                                             
 مالمسة جسم ساخن أثناء اللعب بالصواریخ  -                                             

 أھمیة الجھاز العصبى : * 
 منطقة أخرى  إلىمناطق الجسم  إحدىحمل الرسائل العصبیة من  -1
 الجسم داخل العمل على تنظیم وتنسیق جمیع العملیات الحیویة  -2
 .رھا یفستتعرف علیھا والعن طریق أعضاء الحس والمحیطة باإلنسان ل المؤثرات الخارجیة استقبا -3
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 وسائل المحافظة على الجھاز العصبى :* 
التوتر  إلىتؤدى وفترات النوم كما لتأثیرھا على ضربات القلب  فى تناول المواد المنبھة مثل القھوة وغیرھا اإلسرافعدم  -1

  . العصبى
 االبتعاد عن تناول الحبوب المھدئة والمنشطة  -2
 أعضاء الحس بالجلوس فترات طویلة أمام التلیفزیون والكمبیوتر  إرھاقدم ع -3
 تجنب مواقف االنفعال الشدید  -4
  من عادم السیارات والمصانعالمنبعثة أماكن الضوضاء واألدخنة كاالبتعاد عن مصادر التلوث  -5
 ممارسة الریاضة البدنیة  -6
 النوم  الجسم فترة كافیة للراحة خاصة فترة إعطاء -7
االبتعاد عن اإلدمان ألنھ یؤثر سلبا على الجھاز العصبى مثل إعاقة التذكرة والتعلیم والتوتر العصبى والتبلد وفقد اإلحساس  -8

 بالزمن واألرق .
 الجھاز الحركى :الدرس الثانى 

ى والعصبى ( ینظم وینسق نمط تتم الحركة فى اإلنسان بمشاركة وتكامل أجھزة وأعضاء متخصصة مثل الجھاز الھیكلى والعضل -
 الحركة المطلوبة ) .

 الجھاز الحركى                                                                 
                                    
 لىھیكالجھاز ال                          عضلىالجھاز ال                                    

 
 ھیكل محورى                                      ھیكل طرفى                                                              

              
 السفلیین عظام الطرفین      العمود       القفص        عظام الطرفین العلویین           الجمجمة                                                       

 الفقارى      الصدرى      ( یتصالن بعظام الكتف )            ( یتصالن بعظام الحوض)                                                                                                  
 الفخذ والساق وعظام القدم            العضد والساعد وعظام الید                                                                                                   

 وظیفتھا حمایة المخوالجمجمة : علبة عظمیة تحتوى على تجاویف للعینین واألنف واألذنین والفم * 
 أثناء  تمنع احتكاك الفقرات ببعضھا فقرة عظمیة بینھا غضاریف 33العمود الفقارى : یتركب من * 

 وظیفتھ : یسمح للجسم باالنحناء فى االتجاھات المختلفة  ویحمى الحبل والحركة                         
 الشوكى الذى یوجد داخلھ                         

 ن األمام زوجا من الضلوع تتصل العشرة أزواج األولى منھا م 12القفص الصدرى : یتركب من * 
 وظیفتھ : حمایة الرئتین والقلب والمساعدة فى عملیتى الشھیق . وبعظمة القص                           
 والزفیر                           

 .باألشیاء  واإلمساك عظام الطرفین العلویین : تناول الطعام والشراب والكتابة* 
 اء الجسم جزحمل باقى أ، الوقوف والجلوس  ، ىالمشى والجر ام الطرفین السفلیین :ظع* 
  ھى مواضع تقابل العظام فى الجسم . المفاصل :$ 
 معظم مفاصل الجسم تسمح بالحركة فیما بین العظام والقیام بالحركة لو كانت جمیع عظامھ ملتحمة مع بعضھا  اإلنسانال یستطیع  -

 المفاصل                                                                                 
 

 ثابتة                     محدودة الحركة                     واسعة الحركة                                                
 تتیح الحركة فى جمیع االتجاھات      د فقطتسمح بأى حركة         تتیح الحركة فى اتجاه واح ال                                           

 مفصل الكتف والرسغ والفخذ      مفصل الركبة والكوع ( المرفق )    عظام الجمجمة                                                     
حركة للجسم وتتولد الحركة بسبب یعد الجھاز العضلى المحرك لجسمنا فالعضالت ھى التى تولد القوة المیكانیكیة وال العضالت: $

 قدرة الخالیا العضلیة على االنقباض واالنبساط وتتمیز العضالت بأن حركتھا واضحة 
 أربطة طویلة فى كل طرف من أطراف العضالت تربطھا بالعظام  ىاألوتار : ھ $
 أنواع العضالت  $
 الجذع والوجھ وجدار البطنتستطیع تحریكھا بإرادتك مثل األطراف و ىالت ىعضالت إرادیة : ھ -1
 القناة الھضمیة القلب وتعمل تلقائیا وال تستطیع أن تتحكم فیھا أو تدرك حركتھا مثل عضالت  ىالت ىعضالت ال إرادیة : ھ -2

 واألوعیة الدمویة والمثانة البولیة                               
 یستخدم  -أصغرھا حجما توجد فى األذن   -د فى منطقة أسفل الجسم أكبرھا حجما توج -عضلة  650بجسم اإلنسان  :ھل تعلم  $

   ىعضلة أثناء المش 200اإلنسان                 
 عندما تنقبض العضلة األمامیة للعضد ینثنى مفصل الكوع ( المرفق ) ویتحرك الساعد والید ناحیة العضد ، وعندما تنقبض  $

 لید بعیدا عن العضد وفى نفس الوقت تنبسط العضلة األمامیة .العضلة الخلفیة للعضد یتحرك الساعد وا
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 : ىالمحافظة على الجھاز الحرك #
 شلل األطفال فى مواعیدھا بدقة  متطعیم األطفال حسب تعلیمات وزارة الصحة بطعو -1
 ض العظام كلین العظام والكساح بأمرا اإلصابة لتجنب ) د( وفیتامین  الكالسیوم والفسفور ىالغنى بعنصر ىتناول الغذاء الصح -2
 الكسور وااللتواءات مثل القفز من المناطق المرتفعة والقیام بالحركات العنیفة إلىتجنب السلوكیات التي تؤدى  -3
  ىود الفقارمخاصة الع ىعدم حمل األشیاء الثقیلة التى تتعدى قدرتك لحمایة الجھاز الھیكل -4
 تخاذ الوضع الصحیح أثناء المذاكرة أو القراءة لعدم إجھاد فقرات العنقالجلوس والوقوف بطریقة صحیحة وا -5

 ود الفقاري مأو فقرات الع      
 بالجسم) د ( فیتامین  ألھمیتھا فى تمثیلخاصة فى الصباح تعریض الجسم ألشعة الشمس لفترات مناسبة  -6
 ممارسة الریاضة البدنیة بانتظام  -7
 وس على جانب واحد لفترة طویلة  كالجل ىتجنب اإلجھاد العضل -8

            ؟ ىتركب الجھاز العصبیمما  :1س
 مما تتركب الخلیة العصبیة ؟   :2س
 ؟ ىالمركز ىمما  یتركب الجھاز العصب :3س
 الحبل الشوكى -النخاع المستطیل -المخیخ  - النصفین الكرویین : وظیفة كال من ما :4س
 عكس . الفعل المنرد اذكر أمثلة على  :5س
 ؟  ىما أھمیة الجھاز العصب :6س
 ؟ ىما وسائل المحافظة على الجھاز العصب :7س
 فى اإلنسان  ىمما یتركب الجھاز الحرك :8س
 ؟ ىمما یتركب الھیكل المحور :9س
  ؟ ىمما یتركب الھیكل الطرف :10س
 اذكر أنواع المفاصل . :11س
 ما أنواع العضالت ؟ :12س
 ؟ ىز الحركحافظ على الجھاتكیف  :13س

 أمام غیر الصحیحة :(×) أمام العبارة الصحیحة وعالمة √ ) : ضع عالمة ( 41س
 یتكون ھیكل الطرف السفلي من العضد وعظمتى اللسان وعظام الید  -1
  مفصل الركبة واسع الحركة -2
 مفصل الكتف من المفاصل الثابتة لحركتھ -3
 تالمفاصل تربط العظام بالعضال -4
 األوتار موضع اتصال طرفي عظمتین -5
  مفصل الفخذ من المفاصل محدودة الحركة -6
 عظمة العضد توجد بالطرف العلوي -7
 المفاصل عبارة عن أماكن تقابل العظام -8
  عظام الجمجمة ال یوجد بینھا مفاصل -9

 والجھاز العضلي الجھاز الحركي یشمل الجھاز الھیكلي -10
 یتكون الجھاز العصبي من المخ والحبل الشوكي واألعصاب  -11
 یعمل الجھاز العصبي كحلقة وصل بین األعضاء المستقبلة والمستجیبة -12
 الخلیة العضلیة ھي وحدة بناء وظیفة الجھاز العصبي  -13
 یوجد نوعان من التفرعات في الخلیة العصبیة -14
  التشابك العصبي یوصل الغذاء بین الخالیا العصبیة -15
 یتمیز النصفان الكرویان بكثرة التالفیف والثنیات -16
  یربط النصفان الكرویان ألیاف عضلیة -17
 القشرة المخیة عبارة عن مادة بیضاء -18
 المخیخ یحافظ على توازن الجسم أثناء تأدیة الحركة  -19
  یوجد بالحبل الشوكي مراكز مسئولة عن اإلحساس والحركة  -20
 الجھاز العصبي یستقبل المعلومات ثم یفسرھا فیستجیب الجسم لھا -21
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 : اختر اإلجابة المناسبة :51س
 )  12 - 21 - 31زوجاً من األعصاب (  .................................یبلغ عدد األعصاب المخیة  -1
 ) A - F - H(  ................................. ة الرمادیة بالحبل الشوكي على شكل حرفالماد -2
 األفعال المنعكسة ) -توازن الجسم  -( عملیات التفكیر  .................................المخیخ مسئول عن  -3
 التفرعات الشجریة ) -غالف دھني  -( األوعیة الدمویة   .................................من مكونات جسم الخلیة العصبیة  -4
 كل ما سبق) -األعصاب  -الحبل الشوكي  -( المخ   .................................یتكون الجھاز العصبي من  -5
 )  التكاثر -اإلحساس  -التنفس  -( التغذیة  ................................. وظیفة الجھاز العصبي ھي -6
 العظام ) -العضالت  -األعصاب  -( الخلیة العصبیة  ................................. وحدة بناء وظیفة الجھاز العصبي ھي -7
 .................................التشابك العصبي ھو اتصال بین الخالیا العصبیة بواسطة  -8

 كل ما سبق )  -التفرعات االنتھائیة  -( التفرعات الشجیریة                                                                                         
 غیر ذلك ) -بسرعة  -( ببطء  .................................رد الفعل المنعكس یحدث  -9

 كل ما سبق ) -القفص الصدري  -العمود الفقاري  -(الجمجمة  ................................. یتكون الھیكل المحوري من -10
 القفص الصدري ) -العمود الفقاري  -( الجمجمة  ................................. أعضاء الحس توجد في تجاویف -11
 ) 43 - 33 - 23 - 13(  .................................عدد فقرات العمود الفقاري  -12
 )  20 - 22 - 12 - 10 - 5(  ................................. ص الصدري المتصلة بالقصعدد ضلوع القف -13
 )ى الحرك -العصبي  -التنفسي  -( الھضمي  ................................. الحبل الشوكي واألعصاب أعضاء فى الجھاز -14
 ) أكثر من ذلك - ثالثة أنواع -نوعان  -( نوع واحد   ................................. أنواع التفرعات في الخلیة العصبیة -15
 ) كل ما سبق -التنفس  -الحركة  -( اإلحساس   ................................. ھمقدرة الكائن الحي على تغییر مكان -16
 ) كل ما سبق -العصبي  -العضلي  -ي ( الھیكل ................................. حدوث الحركة نتیجة تكامل الجھاز -17
 كل ما سبق ) -الحوض  -(الكتف  .................................الھیكل الطرفي یتصل بعظام  -18
 ) غیر ذلك -واسعة الحركة  -محدودة الحركة  -( عدیمة الحركة  .................................المفاصل الثابتة  -19
 ) إرادیة وال إرادیة -ال إرادیة  -(إرادیة  .................................لھضمیة عضالت القناة ا -20
 الحبل الشوكي ) -المخیخ  -بغالف دھني ( محور الخلیة العصبیة  ................................. یحاط . -21
 الحبل الشوكي ) -النصفین الكرویین  -لمستطیل ( النخاع ا .................................الفعل المنعكس یتم في  -22
 جمیع ما سبق ) -الكوع  -الفخذ  -( الركبة   .................................من المفاصل واسعة الحركة  -23
 عضلتین )  -العضلة بالعظم  -( طرفي عظمتین   .................................المفصل ھو موضع اتصال  -24
 لیف عضلى ) -مفصل  -وتر  ( .................................بط العظام بالعضالت یر -25
 محدودة الحركة )  -واسعة الحركة  -( عدیمة الحركة  .................................مفاصل الجمجمة  -26
 .................................كل مما یلي من مكونات الجھاز العصبي المركزي ما عدا  -27

 النخاع المستطیل ) -الحبل الشوكي  -النصفین الكرویین  -( األعصاب الشوكیة                                                                  
 ) زوج 11 -زواج  12 -أزواج  10من الضلوع (  .................................یتكون القفص الصدري من  -28
 ) المخیخ -الحبل الشوكي  -( النصفان الكرویان  .................................المسئول عن حفظ توازن الجسم  -29
 النصفین الكرویین ) -المخیخ  -الحبل الشوكى  -( النخاع المستطیل  .................................تقع مراكز التفكیر والتذكر فى  -30
 الحبل الشوكى ) -النخاع المستطیل  -المخیخ  -( النصفین الكرویین   .................................ونات المخ ماعدا كل مما یلى من مك -31
  .................................النخاع المستطیل مسئول عن  -32

 األفعال المنعكسة ) -تنظیم العملیات الالإرادیة  -جسم المحافظة على توازن ال -( التحكم فى الحركات اإلرادیة                           
 الكوع ) -الفخذ  -المعصم  -( الكتف  ................................. من المفاصل محدودة الحركة -33
 رمادیة ) -برتقالیة  -اء سود -اللون ( حمراء  .........................السطح الخارجى للنصفین الكرویین یعرف بالقشرة المخیة وھى   -34
 ) المخ -النخاع المستطیل  -المخیخ  -( النصفین الكرویین  ................................. المراكز الحسیة الخمس تقع فى -35
 اسعة الحركة )و - محدودة الحركة - ( الثابتة ................................. المفاصل التى تتیح الحركة فى اتجاه واحد فقط -36
 العضد ) -المفاصل  -( األوتار  .................................تعرف األماكن التى تتقابل فیھا العظام معا بـ -37
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 : اذكر المصطلح العلمي :61س
 وحدة  البناء األساسیة للجھاز العصبي  -1
 علبة عظمیة یوجد بداخلھا المخ -2
 شوكي ومسئول عن العملیات الالإرادیة عضو یصل المخ بالحبل ال -3
  یحافظ على توازن الجسم أثناء الحركة  -4
 الھیكل الذي یضم الجمجمة والعمود الفقاري  والقفص الصدري  -5
 محور الھیكل العظمي في جسم اإلنسان  -6
 ما یربط العضالت بالعظام  -7
 ین السفلیین الھیكل الذي یضم الطرفین العلویین والطرف -8
 موضع اتصال طرفي عظمتین -9

  یتكون من الجھاز الھیكلي والجھاز العضلي  -10
 توجد بین الفقرات لتمنع احتكاكھا ببعضھا أثناء الحركة  -11
 مجموعة من المفاصل تتیح الحركة فى اتجاه واحد فقط -12
 قص تتصل العشرة أزواج األولى منھا من األمام بعظمة ال -13
 مسئول عن نقل الرسائل العصبیة من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعكس -14
 یحیط بھا مادة بیضاء  Hعضو یتكون من مادة رمادیة على شكل حرف  -15
  استجابة تلقائیة من الجسم نحو المؤثرات المختلفة  -16
 یمتد منھا تفرعات شجیریة  -17
 ل تلقائیا وال تستطیع أن تتحكم فیھاأنواع من العضالت تعم -18
  ینتھي بتفرعات نھائیة -19
 تتكون من اتصال تفرعات الخلیة العصبیة مع خالیا عصبیة مجاورة  -20
 زوجا من األعصاب  12عددھا  -21
  جھاز ھیكلي محوري وطرفي وجھاز عضلي -22
 مفاصل ال تسمح بأي حركة -23
 كانیكیة المحركة بالجسمتولد القوة المی -24
  ذات أھمیة في عملیة التمثیل الغذائي لفیتامین (د) في جسم األطفال خاصة  -25
  جھاز مسئول عن التكامل والتنسیق بین أجھزة جسم اإلنسان   -26
 مركز التحكم الرئیسي في جسم اإلنسان  -27
 إلى المخ والعكس ینقل الرسائل العصبیة من أجزاء الجسم المختلفة -28
 عبارة عن كتلة عصبیة ویوجد داخل علبة عظمیة   -29
  مسئول عن األفعال المنعكسة , كسحب الید بسرعة عن مالمستھا جسماً ساخناً فجأة -30
 فقرة عظمیة 33یتركب من  -31
 : علل لما یأتى :71س
 إصابة الحبل الشوكي تؤدي إلى الوفاة  -1
 ویمتد الحبل الشوكي خالل العمود الفقري یقع المخ داخل الجمجمة  -2
 یلزم عدم تناول األقراص المنومة إال بوصف من الطبیب  -3
 ال نستطیع التحكم فى عضالت القناة الھضمیة واألوعیة الدمویة والمثانة البولیة -4
 یوجد بین الخالیا العصبیة المتجاورة تشابك عصبي  -5
 حدوث رد الفعل المنعكس سریعا  -6
 التطعیم ضد شلل األطفال  -7
 ضرورة االبتعاد عن تناول الحبوب المھدئة والمنشطة -8
 یعتبر الجھاز العضلى المحرك األساسى ألجسامنا -9

 تعرض الجسم ألشعة الشمس  -10
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 العضالت مزودة باألوتار  -11
 للمخیخ أھمیة كبیرة فى أثناء حركة الجسم -12
 عضالت األوعیة الدمویة ال إرادیة -13
 الھیكل الطرفى ھام لحیاة اإلنسان   -14
 یتكون العمود الفقاري من سلسلة من الفقرات  -15
 سرعة سحب الید عند مالمستھا لشوكة نبات فجأة  -16
 العضالت لھا دور ھام في حركة اإلنسان -17
 یمتد من جسم الخلیة العصبیة تفرعات شجیریة  -18
 نیة یغلف محور الخلیة العصبیة بطبقة دھ -19
 ینتھي محور الخلیة العصبیة بتفرعات نھائیة -20
 وجود التشابك العصبي بین الخالیا العصبیة المتجاورة  -21
 یربط بین النصفین الكرویین للمخ ألیاف عصبیة  -22
 أھمیة رد الفعل المنعكس بالنسبة لإلنسان   -23
 الجمجمة علبة عظیمة وبھا تجویف   -24
 رات العمود الفقاري توجد غضاریف بین فق -25
 تمتد قناة طولیة بداخل سلسلة العمود الفقاري  -26
 قدرة الخالیا العضلیة على االنقباض واالنبساط  -27
 ضرورة التطعیم ضد شلل األطفال  -28
 یحیط القفص الصدري بالقلب والرئتین  -29
 ضرورة تناول الغذاء الصحي الغني لعنصري الكالسیوم والفوسفور  -30
   إصابة النخاع المستطیل تسبب الوفاة -31
 : ماذا یحدث إذا :18س
 اإلفراط في الجلوس أمام الكمبیوتر  -1
 تعرض إصبعك لوخز شوكة نبات   -2
 التعرض المستمر لھواء ملوث بدخان المصانع   -3
 اقتراب جسم خارجي من العین   -4
 عدم حدوث رد الفعل المنعكس  -5
   إصابة النخاع المستطیل -6
 كان مفصل الفخذ محدود الحركة  -7
 انبسطت العضلة األمامیة وانقبضت العضلة الخلفیة في الذراع  -8
 كانت العظام ملتحمة ببعضھا  -9

 القیام بحركة عنیفة  -10
 إذا كانت جمیع عظام جسم اإلنسان بدون مفاصل  -11
 عندما تضع یدیك فجأة على سطح ساخن  -12
 كتف من المفاصل محدودة الحركة عندما یصبح مفصل ال -13
 تعرض اإلنسان المستمر للضوضاء -14
 عندما یصبح مفصل الركبة من المفاصل واسعة الحركة -15
 اإلسراف فى تناول المواد المنبھة -16
 اصطدمت ركبتك بجسم صلب -17
 تناول إنسان للمخدرات -18
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 :  : أكمل ما یلي91س
 ................................و  ................................تتركب الخلیة العصبیة من  -1
 في قناة داخل سلسلة فقرات العمود الفقاري ................................یوجد  -2
 ................................وعدد األعصاب المخیة  ................................عدد األعصاب الشوكیة  -3
 ................................التعرض ألشعة الشمس لھ أھمیة في تمثیل  -4
 یحمي من إصابة الجھاز الحركي ................................التطعیم ضد  -5
 المحركة للجسم ................................العضالت تولد القوة  -6
 ................................العلوي مفصل  من المفاصل محدودة الحركة وتوجد في الطرف -7
 ................................یتكون الجھاز العصبى من المخ والحبل الشوكي و  -8
 ................................الجھاز العصبى یعمل كحلقة وصل بین األعضاء  -9

 الوظیفة في الجھاز العصبيھى وحدة البناء و ................................ -10
 ................................ بـ محور الخلیة العصبیة ینتھي -11
 من الخالیا العصبیة ................................المخ  عبارة عن كتلة عصبیة تحتوى على  -12
 ................................و  ................................و  ................................یتركب المخ من  -13
 في الحبل الشوكي ................................المادة الداخلیة رمادیة وتظھر على شكل  -14
 ................................الحبل الشوكي مسئول عن  -15
 ................................ و ................................من الملوثات التي تؤثر سلباً على الجھاز العصبي  -16
 ................................ و ................................یتركب الجھاز الحركي في اإلنسان من  -17
 بین فقرات العمود الفقاري  ................................توجد  -18
 زوجا من الضلوع 12من  ................................یتركب  -19
 ................................یتصل الطرفان السفلیان بعظام  -20
 عبارة عن أماكن تقابل العظام ................................ -21
 تربط بین العضالت والعظام ................................ -22
 ................................و  ................................ي لإلنسان من یتكون الجھاز الھیكل -23
 ................................ و ................................ و ................................یتكون الھیكل المحوري في اإلنسان من  -24
 فقرة ................................عدد فقرات العمود الفقاري  -25
 ................................و  ................................یتكون الجھاز العصبى الطرفى من األعصاب  -26
 ................................یحاط محور الخلیة العصبیة بطبقة  -27
 ................................و  ................................كثرة تناول الشاى والقھوة یسبب  -28
 ................................و   ................................یتركب الجھاز العصبى من جھازین رئیسیین ھما  -29
 -: أعد كتابة العبارات بعد تصحیح ما بھا من أخطاء :20س
ً  12عدد األعصاب الشوكیة  -1    من األعصابزوجا
 في االفعال المنعكسة النصفان الكرویان یتحكم  -2
 ¸یصل المخ بالحبل الشوكي  المخیخ  -3
 للجھاز العصبي تسبب الضرر التمرینات الریاضیة  -4
 زوجاً من األعصاب  43یتكون من  الجھاز العصبي المركزي -5
 محدودة الحركةمفاصل الجمجمة من المفاصل  -6
 بضبط االستجابات التي تلزم العواطف  الحركي یقوم الجھاز -7
 الثابتةمفصل الكتف من المفاصل  -8
 العضالت بالعظام الغضاریفتربط  -9

 زوجا  31 المخیةیبلغ عدد األعصاب  -10
 على تنظیم ضربات القلب الحبل الشوكىیعمل  -11
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 : اذكر دور كال من :12س
 العضالت فى أداء الحركة -1
 الخلیة العصبیة فى جسم اإلنسان -2

 : حدد موضع األجسام التالیة بجسم اإلنسان :22س
 المخیخ  -1
 الحبل الشوكى  -2
 النصفان الكرویان   -3
 النخاع المستطیل   -4
  Hمادة رمادیة على شكل   -5
 عظمة القص -6

 : اذكر وظیفة كال من : 32س
                       النخاع المستطیل  -1
        وكي الحبل الش -2
                                        الجمجمة -3
               المخیخ  -4
                          النصفان الكرویان  -5
      رد الفعل المنعكس  -6
 الغضاریف                                     -7
               األعصاب  -8
 القفص الصدرى                              -9

 العمود الفقارى           -10
 المفاصل                                    -11
 التفرعات الشجیریة -12
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 1 االمتحان رقم
 اكتب المفھوم العلمى  (أ) :السؤال األول 

 لتر من الماء وحدة قیاس الكتلة وتكافىء تقریباً  -1
 جزىء غاز مكون من ثالث ذرات أكسجین -2
 جزء من الجھاز العصبى مسئول عن األفعال المنعكسة -3

 1                               إلیھ األرقام  ر(ب) اكتب ما تشی
 
 

                                                                                                                  2 
 

                                                                                                                      3 
  
 

 ؟      ) 3المادة رقم (  ة(جـ)  ما أھمی
 -كجم على سطح األرض احسب : 30) إذا كانت كتلة جسم = أ( -السؤال الثانى :

                                    كتلة على سطح القمر -1
 وزنھ على سطح األرض                  -2
 وزنھ على سطح القمر -3

 أمام كل عبارة) ×(أو ) √((ب) ضع عالمة  
 المخیخ ھو الجزء المسئول عن حفظ توازن الجسم -1
 تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن -2
 ومعناھا غاز عدیم الحیاة تزویسمى النیتروجین أیضاً باأل -3

 :من حیث  الطبى والترمومتر المئوى ر(أ) قارن بین الترمومت السؤال الثالث
                   التدریج        -1                          

 االستخدام  -2                         
 : (ب) علل لما یأتى

 ات ( مسافات ) بین قضبان السكك الحدیدیة وجود فجو -1
 تضاف الخمیرة إلى العجین -2
 إصابة النخاع المستطیل تؤدى إلى الوفاة -3

 : السؤال الرابع (أ) أكمل ما یأتى
 ------------------------------ و  ------------------------------من أمثلة المواد جیدة التوصیل للحرارة  -1
 ------------------------------نى أكسید الكربون من عملیة ینتج ثا -2
 ---------------------------------و ------------------------------و ------------------------------یتكون الھیكل المحورى من  -3
 (ب) ماذا یحدث عند 

 عدم وجود اختناق فى الترمومتر الطبى -1
 األمامیة وانكماش العضلة الخلفیة                                        انبساط العضلة  -2

  2االمتحان رقم 

  أكمل :أوال :السؤال األول
  ألعلى ------------------------- یجمع غاز ثانى أكسید الكربون بإزاحة  )أ

 ------------------------- المخیة األعصابزوج وعدد  -------------------------األعصاب الشوكیة  ب)
 .------------------------- والوزن بالمیزان -------------------------تقاس الكتلة بالمیزان  )ـج
 .-------------------------- و ------------------------- و  ------------------------- من المواد جیدة التوصیل للحرارة د)

 واالستخدام الترمومتر المئوى والطبى من حیث التدریجقارن بین  : ثانیا
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  :اكتب المصطلح العلمى  :أوال :السؤال الثانى
  غاز یتكون من ثالث ذرات أكسجین )أ

 3                                                                                   یستخدم فى قطع ولحام المعادن لھب ب)
 االحتكاك مناطق تفصل بین فقرات العمود الفقارى لتحمیھا من )ـج
 2                                                                                              الجسم فى المنعكسة األفعالعضو مسئول عن  د)

 1                                                                                                         خواص غاز النتروجین أكتب : ثانیا
 البیانات أكمل : ثالثا

 ------------------------ غاز -3 ------------------------محلول  -2  ------------------------المادة  -1
 الخطأ صحح  :أوال :السؤال الثالث

 2                                                                                                        للجسم ب األرضھى مقدار جذ الكتلة )أ
  الجیر الرائق لمدة قصیرة فى ماء 2coعند إمرار غاز  أسود یتكون راسب ب)
 3                                                           النحاس تصنع مقابض أوانى الطھى من )ـج

 أكمل البیانات : ثانیا
 ------------------------ سم ھذا الشكلا -1
 2- ------------------------        3- ------------------------ 

 الصحیحة اإلجابة اختر أوال :السؤال الرابع
 ) ثانى أكسید الكربون  - نتروجین - أكسجین (  ------------------------فى وجود غاز  تعتمد عملیة البناء الضوئى) أ

 ) ینیكروال نصفینال -حبل شوكى ال -نخاع مستطیل ال ( ------------------------ تقع مراكز التفكیر والتذكیر فى ب)
 ) كجم20 -كجم 200 - كجم2 -  كجم10( ------------------------ تكون كتلتھ األرضنیوتن على 20جسم وزنھ  )ـج

  سدس وزنھ على األرض وزن الجسم على سطح القمر = -1          :علل :ثانیا
 إصابة النخاع المستطیل تؤدى إلى الوفاة -2                        

  3االمتحان رقم 
 : اآلتیةأكمل العبارات   :السؤال األول

 .-------------- و  -------------- من أمثلة المواد ردیئة التوصیل -1
 -------------- و -------------- من اإلنسانیتركب الھیكل العظمى لجسم  -2
 -------------- ویقاس الوزن بوحدة -------------- تقاس الكتلة بوحدة -3
 --------------فى وجود  -------------- من األكسجینیتم تحضیر غاز  -4

  : الصحیحة ) تخیر اإلجابةأ  :السؤال الثانى
 ) األفعال المنعكسة -توازن الجسم  -( عملیات التفكیر  ---------------عن  لوالمخیخ مسئ -1
 ) الكربون أكسیدثانى  -النیتروجین  -( األكسجین  --------------الجیر  الغاز الذى یعكر ماء -2
 ) الكوع -الرسغ  -( الكتف  ---------------محدودة الحركة  أى مما یلى من المفاصل -3
 نیوتن ) 5000 - 500 - 50(  ------------------ = األرضعلى  كجم 500وزن جسم كتلتھ  -4

           الترمومتر الطبى -1      : من ب) أذكر أھمیة واحدة لكل
 الجمجمة -2                                              

  :مام العبارات التالیةأ ) × ( عالمة أو√ ) أ ) ضع عالمة (  : السؤال الثالث
 (   ) .  للجسم األرضالكتلة ھى مقدار قوة جذب  -1
 (   ) .  ملء إطارات السیارات یستخدم النیتروجین فى -2
  (   ) . زوج من الضلوع 12من  اإلنسانیتكون القفص الصدرى فى  -3
 (   ) .  البارد الى الجسم الساخن تنتقل الحرارة من الجسم -4
  :صطلح العلمى الدال على كل مما یأتىمكتب الاب)  

 (   ) .  األكسجین غاز یتكون من ثالث ذرات من -1
  (   ) . العضالت بالعظام أربطة تربط -2
 (   ) .  یستخدم فى قطع ولحام المعان لھب -3

 : واكتب البیانات على الرسم السؤال الرابع : أ)  الحظ شكل الخلیة العصبیة
1- -------------         2-  -------------                                                              4                                    2         1  3 
3- -------------         4-  ------------- 

  :ب ) علل لما یأتى
  . تصنع أوانى الطھى من النحاس أو األلومنیوم -1
 .  تخدم غاز ثانى أكسید الكربون فى إطفاء الحرائقیس -2
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    4االمتحان رقم 
 یلى أكمل ما : أ) 1س
 ------------------------ ووحدة قیاس الوزن ------------------------  وحدة قیاس الكتلة -1
 ------------------------ والمعروف باسم ------------------------ أساس تكوین البروتین في جسم اإلنسان عنصر -2
 ------------------------ و ------------------------ تتكون الخلیة العصبیة من جزئین ھما -3
 الحركة ------------------------ الحركة ومفصل الكتف من المفاصل ------------------------ مفصل الركبة من المفاصل -4
 ------------------------ تنتقل من الجسم األعلى في الدرجة إلى الجسم ------------------------ الحرارة صورة من صور -5

 ب) صوب ما تحتھ خط من العبارات اآلتیة
 .النحاسمن المواد ردیئة التوصیل للحرارة  – 1
 زوج من األعصاب. 31عدد األعصاب المخیة  -2
 .إرادیةعضالت القناة الھضمیة والمثانة البولیة  -3
 .السفلى ىعظمتا الساعد من مكونات الجھاز الھیكلي الطرف -4
 یساعد على االشتعال . ثاني أكسید الكربونغاز  -5

 اذكر المفھوم العلمي: أ)  2س
 عنصر جید التوصیل للحرارة یستخدم في صناعة أواني الطھي  -1
 استجابة تلقائیة للمؤثرات الخارجیة كالضوء والحرارة             -2
 قوة جذب األرض لألجسام نحوھا                                       -3
        رفلز سائل تمدده منتظم وال یعلق بالجدار الزجاجي للترمومت -4
 الھیكل الذي یضم الجمجمة والعمود الفقاري والقفص الصدري   -5
 مؤشر یساعدنا في التعبیر عن مدى سخونة أو برودة أي جسم      -6

   : ما المقصود بكل من ب)
 ى    االحتباس الحرار -1 
 جم 100مكعب من النحاس كتلتھ  -2 

 : علل لما یاتى: أ)  3س
 یستخدم غاز ثاني أكسید الكربون في إطفاء الحرائق -1  
 ال یصلح الترمومتر الطبي لقیاس درجة غلیان الماء -2  
 s ینصح بتناول الغذاء الغنى بالكالسیوم وفیتامین -3  
 تمأل إطارات السیارات والطائرات بغاز النتروجین -4  

     . اذكر االسم فقطب) 
 لعملیة البناء الضوئي ماسم الغاز الالز -1   
 اسم الغاز الناتج من البناء الضوئي -2   
 تعانى البیئة من زیادتھ 2أم  1أي الغازین  -3   

 ماذا یحدث في الحاالت اآلتیةجـ) 
            المستطیلأزیل النخاع  -1
 عدم وضع الخمیرة في العجین عند صناعة الخبز -2
       لمست یدك قطعة من الثلج -3
 عدم وجود القفص الصدري في اإلنسان -4

 جم100احسب وزن الجسم على سطح األرض إذا كانت كتلتھ أ)   السؤال الرابع
 ب) ما أھمیة كال من : 

  لھب االكسى استیلین             -1
 ثاني أكسید المنجنیز عند تحضیر األكسجین -2

 تخیر اإلجابة الصحیحة من بین األقواسجـ) 
 ) 7 - 5 - 4 - 3 ذرات من األكسجین ( ------------------------یتكون جزئ األوزون من  -1
 ) األلمونیوم - الزجاج - الحدید - النحاس (  ------------------------اد ردیئة التوصیل للحرارة ومن الم -2
 ٪ ) 78 -  ٪ 0.03 -  ٪ 21 - ٪87(  ------------------------ نسبة غاز النتروجین في الغالف الجوى -3
 كجم )6 -كجم  60-كجم  600-كجم 6000(  ------- تكون كتلتھ على سطح القمر كجم600سم الذي كتلتھ على سطح األرض الج -4
 ) الخشب -الزجاج  - النحاس -الحدید (  ------------------------ أسرع المواد اآلتیة توصیل للحرارة -5
 ------------------------عن حفظ توازن الجسم  ىالمركز ىالعضو المسئول في الجھاز العصب -6

 ستطیل /  المخیخ / الحبل الشوكى )( النصفان الكرویان / النخاع الم                                                                            



 - 27 - 01015201774                       عبدالرازق العربى

   5االمتحان رقم 

 : تىأما ی أكمل: أوال 1س
 ------------------------ وحدة قیاس الكتلة ھىو ------------------------ الكتلة مقدار ثابت الیتأثر بتغیر) 1
 ------------------------ عند درجة حرارةینتھى و ------------------------ تدریج الترمومتر الطبى یبدأ من درجة حرارة) 2
 فى درجة الحرارة  ------------------------ فى درجة الحرارة إلى الجسم ------------------------ تنتقل الحرارة من الجسم) 3
 ھو المسئول عن تنظیم ضربات القلب ------------------------ بینما ------------------------ مركز التحكم الرئیسى فى جسم اإلنسان ھو) 4
  یوصل الحرارة أسرع من األلومنیوم ------------------------ولكن  التوصیل للحرارة ------------------------ جمیع المعادن) 5

 ثانیا : ماذا یحدث فى الحاالت اآلتیة :
 ) إذا كانت جمیع عظام جسم اإلنسان ملتحمة مع بعضھا1
 لل بالماء عدة أیام لجو رطب) تعرض مسمار مب2
 ) تفاعل األكسجین مع النیتروجین عند وقوع البرق3

 أوال اكتب المفھوم العلمى لكل مما یلى : :2س
 غاز یسمى األزوت ومعناه عدیم الحیاة) 1
 جزء من الجھاز العصبى مسئول عن األفعال المنعكسة) 2
 مواد ال تسمح بسریان الحرارة خاللھا) 3
 ألرض للجسم) قوة جذب ا4

          ثانیا : حدد نوع المفاصل اآلتیة :
 ) مفصل الركبة                                                        1 

 ) مفصل الكتف2
       ثالثا : اذكر وظیفة واحدة لكل مما یأتى :

 ) المیزان الزنبركى         1  
 ) القفص الصدرى  2  
 ى) الترمومتر المئو3  

 3                                                                  أوال: انظر إلى الشكل الذى أمامك ثم أجب عن اآلتى : :3س
  ) 3, 2,  1أ) اكتب البیانات التى تدل علیھا األرقام ( 

                                                                                                                                 1 
 ) ( یكتفى باثنین فقط )                          1ب) اذكر استخدامات رقم ( 

 2                                                                                       ثانیا : تخیر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس :
 السائل الموجود بھ مع تغیر درجة الحرارة   ------------------------) الفكرة األساسیة لعمل الترمومتر ھى تغیر 1

 الوزن ] -الكتلة  -الكثافة  -[ الحجم                                                                                         
 ] 30 - 300 - 50 - 500نیوتن [   ------------------------نیوتن فوزنك على سطح األرض = 50على سطح القمر =  ) إذا كان وزنك2
 ------------------------) الجزء المسئول عن حفظ توازن الجسم فى اإلنسان ھو 3

 الحبل الشوكى ] -النخاع المستطیل  -المخیخ  -النصفان الكرویان  [                                                                             
 الخشب ] -الحدید  -الزجاج  -من المواد جیدة التوصیل للحرارة [ البالستیك  ------------------------ ) یعتبر4

 أوال علل لما یأتى :: 4س
 لیجمع األكسجین بإزاحة الماء ألسفل فى المخبار أثناء تحضیره فى المعم )1
 نترك فجوات بین قضبان القطارات )2
 وزن جسم فى البالون أقل من وزنھ على األرض )3
 ) یوجد غضاریف بین الفقرات العظمیة4      

 أمام كل عبارة مما یأتى :× ) أو عالمة ( √ ) ثانیا : ضع عالمة ( 
 ) أثناء تحضیر النیتروجین یمرر الھواء على نحاس ساخن لیمتص ثانى أكسید الكربون1
 الھواء مادة ردیئة التوصیل للحرارة )2
 ) من خواص الزئبق كسائل ترمومترى أنھ مادة منتظمة التمدد3
 ) العضالت لھا دور ھام فى حركة اإلنسان4
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  6االمتحان رقم 

 تىأما ی أكمل : 1س
 ------------------------ و ------------------------ و یتأثر وزن الجسم بثالث عوامل ھى كتلة الجسم -1
  فى قیاس درجة حرارة الماء ------------ درجة حرارة اإلنسان بینما یستخدم الترمومتر فى قیاس ------------------- یستخدم الترمومتر -2
 ------------------------ بینما ینتج ثانى أكسید الكربون من عملیة ------------------------ ینتج األكسجین من عملیة -3
 ------------------------ و  ------------------------ كون الجھاز الھیكلى لإلنسان منیت -4

 : أ) تخیر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس :2س
 ) الخشب -الحدید  -النحاس  -أللومنیوم ( ا ------------------------ أفضل المعادن فى التوصیل للحرارة -1
 ------------------------ فى لحام المعادن ھو غاز اإلستیلین الغاز الذى یستخدم مع غاز -2

  )أكسید الكربون ثانى -الھیدروجین  - النیتروجین -األكسجین (                                                                                   
 ) ثانى أكسید الكربون -الھیدروجین  -النیتروجین  -األكسجین (   ------------------------ الغاز الذى یستخدم فى إطفاء الحریق -3
 ) األلومنیوم والنحاس -الزجاج والخشب  -النحاس والزجاج  -الحدید واأللومنیوم  ( ------------ للحرارة من المواد ردیئة التوصیل -4

  ) العمود الفقارى2                                  ) األعصاب1:    وظیفة كل من ب) ما
  : كجم على سطح األرض فاحسب60إذا كانت كتلة جسم  جـ) 
 على سطح القمر وزنھ -2                         قمر                 كتلتھ على سطح ال -1      

 اكتب المفھوم العلمىأ)  : 3س
  مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة -1
  لحرارة خاللھاالمواد التى تسمح بسریان ا -2
  العظامبأربطة تربط العضالت  -3
  عضو یصل المخ بالحبل الشوكى ومسئول عن العملیات الالإرادیة -4
 التعبیر عن مدى سخونة أو برودة أى جسم مؤشر یساعدنا فى -5

 التوصیل للحرارة ؟ استخدامات المواد جیدة التوصیل للحرارة والمواد ردیئة ب) قارن بین
  العجین فى صناعة الخبز تضاف الخمیرة إلى -1      : یأتى علل لما جـ)

  للترمومتر الطبى یوجد اختناق فى األنبوبة الشعریة فوق مستودع الزئبق -2                             
 أ) صوب ما تحتھ خط من العبارات اآلتیة :4س
   .درجة سیلیزیة 100یبدأ من الصفر حتى  الطبىتدریج الترمومتر  ـ1
   .عند إمرار غاز ثانى أكسید الكربون فى ماء الجیر أسود ـ یتكون راسب2
   .ثانى أكسید الكربونالھیدروجین فى تحضیر غاز  ـ یستخدم فوق أكسید3
  جمیع األنسجة الحیة فى تركیب األكسجینـ یدخل غاز 4
  ھو السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى الكحولـ 5

 الت التالیة :ب) ماذا یحدث فى الحا
 عدم وجود األكسجین فى الھواء الجوى . -1
            عند وضع شریط ماغنیسیوم مشتعل فى مخبار یحتوى على غاز نیتروجین ثم إضافة قلیل من الماء . -2

 أنظر الى الرسم المقابل ثم أجب :جـ) 
 1    3           2                                                                                 ؟ ما اسم الشكل المرسوم أمامك -1   
 اكتب ما تشیر إلیھ األسھم . -2   
 

  7االمتحان رقم 

 تىأما ی أكملأ)   :1س
 ------------------------ ویقاس الوزن بوحدة ------------------------ تقاس الكتلة بوحدة) 1
 زوجا ------------------------ جسم اإلنسانعدد األعصاب المخیة فى ) 2
 فى قیاس درجة حرارة الماء ------------------------ یستخدم الترمومتر) 3
 فقرة عظمیة ------------------------من  یتركب العمود الفقرى) 4
 ------------------------ یتكون جزئ غاز األوزون من ثالث ذرات) 5

 رة إلى العجین .تضاف الخمی ب) علل :
 تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :أ)  :2س
 جم ]1000-جم 100 -جم 10 -جم 1[     ----------------النیوتن یساوى تقریبا وزن جسم كتلتھ )1
 بخار الماء ] -لكربون ثانى أكسید ا -النیتروجین  -[ األكسجین  -------------أى الغازات التالیة توجد بنسبة أكبر فى الھواء الجوى  )2
 المخیخ ] -الحبل الشوكى  -النصفان الكرویان  -[ النخاع المستطیل  --------أى مما یلى مسئول على المحافظة على توازن الجسم )3
 الكوع ] -الرسغ  -المعصم  -[ الكتف  ------------------أى مما یلى من المفاصل محدودة الحركة  )4
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 الخشب ] -األلومنیوم  -النحاس  -[ الحدید  ------------------صیل الحرارةأفضل المعادن فى تو )5
 ثانى أكسید الكربون ] -األرجون  -النیتروجین  -[ األكسجین  ----------------) عملیات التنفس واالحتراق تستھلك غاز6

 یستخدم الزئبق فى الترمومترات . ب) اذكر السبب :
  :أمام العبارات التالیة ) × ( المةع أو√ ) أ ) ضع عالمة ( : 3س
 تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن .) 1
 یدخل األكسجین مع األستلین فى لھب األكسى استلین) 2
 نیوتن على سطح القمر6نیوتن فإنھ یصبح 600إذا كان وزنك على سطح األرض ) 3
 لمحافظة على حرارة الجسم) تستخدم المالبس الصوفیة الثقیلة فى فصل الشتاء ل4
 ) ینبعث غاز ثانى أكسید الكربون نتیجة احتراق المواد العضویة مثل الفحم والبنزین5
 ) مفصل الركبة واسع الحركة6

 القفص الصدري -2المیزان الزنبركى        -1         ب) اذكر وظیفة كال من :
 اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات اآلتیة :: 4س
 جزء من الجھاز العصبى مسئول عن األفعال المنعكسة ) 1
 مواد تسمح بمرور الحرارة خاللھا) 2
 وحدة البناء األساسیة للجھاز العصبى) 3
 مؤشر یساعدنا فى التعبیر عن مدى سخونة أو برودة أى جسم) 4
 أربطة تربط العضالت بالعظام) 5
 ) غاز یستخدم فى صناعة النشادر6

  8االمتحان رقم 

 أ) أكمل العبارات اآلتیة :: 1س
 ------------------------إلى  ------------------------الترمومتر المئوى یكون تدریجھ من  -1
 ------------------------وثانى أكسید الكربون ینتج من عملیة  ------------------------األكسجین ینتج من عملیة  -2

 أمام العبارات اآلتیة :× )  أو عالمة (√ ) ب) ضع عالمة ( 
 مفاصل الجمجمة من المفاصل محدودة الحركة -1
 النیتروجین یتفاعل بسھولة مع العناصر األخرى -2
 من وظائف المخیخ المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدیة الحركة -3

 لھب یستخدم فى لحام وقطع المعادن -1            أ) اكتب المفھوم العلمى : : 2س
 قوة جذب األرض للجسم -2                                                    

 جزء من الجھاز العصبى مسئول عن األفعال المنعكسة -3                                                    
 حرارة جسم اإلنسانجھاز یستخدم فى قیاس درجة  -4                                                    

 القفص الصدرى یحیط بالقلب والرئتین -1          ب) اكتب السبب العلمى :
 تصنع أوانى الطھى من األلومنیوم -2                                         
 یستخدم ثانى أكسید الكربون فى إطفاء الحرائق -3                                         

 :اختر اإلجابة الصحیحة وضع تحتھا خطا أ) : 3س
 الثلج الجاف ] -األسمدة  -[ مواد إطفاء الحرائق     ------------------------النیتروجین یستخدم فى صناعة  -1
 ذو الكفتین ] -الزنبركى  -[ الحساس  ------------------------وزن الجسم یقاس بواسطة المیزان  -2
 ] 13 - 12 - 10زوج من الضلوع  [   ------------------------ن من القفص الصدرى یتكو -3

 ب) من النشاط المقابل . ما اسم :
 ------------------------ المادة ب -2                        ------------------------المادة أ   -1
 ------------------------   النشاط -4                      ------------------------المادة جـ   -3

 احسب كجم .60أ) جسم كتلتھ على سطح األرض تساوى : 4س
 وزنھ على القمر -3وزنھ على األرض                                 -2                         كتلتھ على القمر -1

   ب) اختر من العمود ( أ) ما یناسب العمود ( ب)
 ( ب )                         ( أ)          

 الزئبق -1
 األكسجین -2
 الجمجمة -3
 النیتروجین -4
 الحبل الشوكى -5

 وظیفتھا حمایة المخ -
 ال یشتعل وال یساعد على االشتعال -
 یتمدد بانتظام ویعطى تقدیرا دقیقا -
 ال یشتعل ولكن یساعد على االشتعال -
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 9االمتحان رقم 
 تىیأما  أكملأ)  :1س
 ------------------------ وحدةبینما یقاس الوزن ب ------------------------ وحدةب ةتقاس الكتل -1
 سیلیزیة ------------------------درجة سیلیزیة إلى درجة   ------------------------تدریج الترمومتر الطبى یبدأ من  -2
 ------------------------فى وجود  ------------------------یتم تحضیر غاز األكسجین من  -3

 عدم وجود نیتروجین الھواء الجوى داخل التربة -1  ب) ماذا یحدث عند :
 عدم وجود اختناق فى الترمومتر الطبى -2                            

 :: أ) اختر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس 2س
 كجم ]60 -نیوتن 1 -نیوتن 10 -نیوتن 600[  -------------زنھ على سطح األرض = كجم فإن و60إذا كانت كتلة جسم على القمر  -1
 زجاج ] -حدید  -نحاس  -[ ألومنیوم  -------------أى المواد اآلتیة أبطأ توصیال للحرارة  -2
 الحبل الشوكى ] -ل النخاع المستطی -المخیخ  -[ النصفان الكرویان   -------------كل ما یأتى من مكونات المخ ماعدا  -3
 زوجا ]21 -زوجا 12 -زوجا 31 -زوجا 13من الضلوع    [  ------یتكون القفص الصدرى لإلنسان من  -4

 تزداد كتلة كرة من الحدید بعد تسخینھا لدرجة االحمرار -1 : ب) بم تفسر
 إصابة النخاع المستطیل تؤدى إلى الوفاة -2                  

 خط فى العبارات اآلتیة :: أ) صوب ما تحتھ 3س
  المواد الصلبةیستخدم الترمومتر المئوى فى قیاس درجة حرارة  -1
 الصدأضرورى لحدوث عملیة  ثانى أكسید الكربونغاز  -2
 ثالثیة الذراتیتكون األكسجین من جزیئات  -3
 زوجا من األعصاب تسمى األعصاب المخیة12 الحبل الشوكىیخرج من  -4

 ( أ ) ما یناسبھ من العمود ( ب ) ب) اختر من العمود
 ( ب )               ( أ )                        

 درجة الحرارة        -1
 الترمومترات         -2
 یزداد وزن الجسم   -3
 الفعل المنعكس     -4

                            

 بزیادة كتلة الكوكب -1
 جھاز العصبىاستجابة تلقائیة سریعة بواسطة ال -2
 یحمى األرض من األشعة فوق البنفسجیة -3
 مؤشر یساعد فى معرفة مدى سخونة أو برودة األجسام -4
 أداة تستخدم فى معرفة درجة حرارة األجسام -5

 1                      : أ)احذف الكلمة المخالفة فى العبارات اآلتیة وعبر عن باقى الكلمات بمصطلح علمى4س
 كیلوجرام -طن  -جرام  -نیوتن  -1
 2                                   3عظمة العضد                                          -قفص صدرى  -عمود فقارى  -جمجمة  -2

                                           ب) تأمل الرسم المقابل ثم أجب عن األسئلة اآلتیة :
 الرسمأكمل البیانات على  -1
 لماذا ال یجمع الغاز الناتج بإزاحة الماء ألسفل  -2
 

 10االمتحان رقم 

   : أكمل مكان النقط السؤال األول
  ------------------------وزن الجسم على سطح األرض یزداد بزیادة  -1
 ------------------------ یستخدم الترمومتر المئوى فى قیاس درجة حرارة -2
 أى جسم  ------------------------ أو ------------------------رة ھى عبارة عن مؤشر یساعدنا فى التعبیر عن مدى درجة الحرا -3
 ------------------------فى وجود  ------------------------یتم تحضیر األكسجین من  -4
 ------------------------داخل علبة عظمیة تسمى ویوجد ب ------------------------مركز التحكم الرئیسى فى جسمك ھو  -5

 ( أ ) اكتب المصطلح العلمى لكل مما یأتى  السؤال الثاني :
 مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة  -2                                أداة تستخدم فى قیاس درجة حرارة اإلنسان  -1
 أماكن تقابل العظام وتسمح بالحركة    -4                                               غاز یستخدم فى صناعة النشادر -3
 عضو مسئول عن األفعال المنعكسة الجسم  -5
 یعطى الزئبق مدى واسع لقیاس درجة الحرارة   -1     (ب) أذكر السبب العلمى :     

 ف الكوكب الموجود علیھیختلف وزن اى جسم باختال -2                                          
 تضاف الخمیرة إلى العجین عند صناعة الخبز  -3                                          

 ( أ) تخیر اإلجابة الصحیحة من بین القوسین :         السؤال الثالث :
 لمریخ ، األرض ، المشترى )( ا  ------------------------ أمثال وزنھ على القمر6كوكب یكون علیھ وزن الجسم =  -1
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 ( األلومنیوم ، النحاس ، الحدید )                                               ------------------------حدد أیھما أسرع توصیالً للحرارة  -2
 جون )(األكسجین ، النیتروجین ، األر ------------------------عملیات التنفس واالحتراق تستھلك غاز  -3
                                                                                                    ------- عند وضع شریط الماغنسیوم المشتعل فى مخبار یحتوى على غاز ثانى أكسید الكربون یتكون على جدران المخبار عنصر -4

 ( الماغنسیوم ، النیتروجین ، الكربون )                                                                                                                 
 ( الحبل الشوكى ، النخاع المستطیل ، النصفین الكرویین ) ------------------------تقع مراكز التفكیر والتذكر فى  -5

 االستخدام -2التعریف                  -1:   رارة والمواد العازلة للحرارة من حیث (ب) قارن بین المواد الموصلة للح
 النخاع المستطیل -2                                     الغضاریف   -1 اذكر وظیفة واحدة لكالً من :(جـ)

 (أ) صوب ما تحتھ خط فى العبارات التالیة : السؤال الرابع 
 جرام . 1000الذى یكافىء  نیوتنبال تقاس الكتلة -1
 التمدد وتعطى تقدیراُ دقیقاً لقیاس درجة الحرارة متغیرة الزئبق مادة  -2
 ذرات من األكسجین  أربع یتكون جزىء غاز األوزون من -3
 درجة سیلیزیة100من صفر درجة سیلیزیة إلى الترمومتر الطبى یبدأ تدریج  -4

 التالیة : كتلة سلك  التنظیف قبل االحتراق وبعد االحتراق . (ب) ماذا تتوقع أن یحدث فى الحاالت 
 ماء الجیر الرائق -2             لھب األكسى استیلین   -1(جـ) اذكر استخدام واحدا لكل مما یأتى :  

 (د) انظر الشكل المقابل ثم أجب :  
 ب ما یشیر إلیة كل رقم على الشكل . اكت -3                            ما اسم الشكل ؟            -1      

   11االمتحان رقم 

 : أكمل الجمل اآلتیة :1س
 ------------------------الكتلة مقدار ثابت وال یتأثر بتغیر  -1
 ------------------------و  ------------------------من المواد ردیئة التوصیل الحرارى  -2
 ------------------------ تصنع أوانى الطھى والغالیات من -3
 ------------------------ فى أثناء عملیة ------------------------ینتج غاز األكسجین بوفرة من  -4
 ------------------------مركز التحكم الرئیسى فى جسمك ھو  -5
 فقرة ------------------------عدد فقرات العمود الفقرى  -6

 : أ) تخیر اإلجابة الصحیحة :2س
 ] 40 - 400 - 4 - 10كجم [  ------------------------نیوتن على سطح األرض تكون كتلتھ  40زنھ جسم و -1
 الزجاج ] -النحاس  -الحدید  -[ األلومنیوم   ------------------------ أى مما یلى أسرع توصیال للحرارة ؟ -2
 المیاه الغازیة ] -النشادر  -البارود  -فوالذ [ ال ------------------------ یدخل غاز ثانى أكسید الكربون فى صناعة -3
 بخار الماء ] -ثانى أكسید الكربون  -النیتروجین  -[ األكسجین  ----------أى الغازات التالیة توجد بنسبة أكبر فى الغالف الجوى ؟  -4
 ------------------------ینحل فوق أكسید الھیدروجین فى وجود ثانى أكسید المنجنیز إلى  -5

 ھیدروجین ومنجنیز ] -ھیدروجین وماء  -أكسجین وماء  -[ أكسجین وھیدروجین                                                             
 الركبة ] -الرسغ  -الكتف  -[ الفخذ ------------------------ أى مما یلى من المفاصل محدودة الحركة ؟ -6

 بق فى صناعة الترمومترات .یفضل الزئ -1      ب) فسر ما یلى :
 یستخدم النیتروجین فى ملء إطارات الطائرات والسیارات . -2                           

 : أ) اكتب المصطلح العلمى المناسب :3س
 مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة . -1
 ارةإحدى صور الطاقة تنتقل من الجسم األعلى فى درجة الحرارة للجسم األقل فى درجة الحر -2
 غاز یتكون من ثالث ذرات من األكسجین . -3
 عضو مسئول عن األفعال المنعكسة فى الجسم . -4

 ب) اذكر أھمیة كال مما یأتى :
 لھب األكسى اسیتیلین -2المیزان الزنبركى                                       -1

 بین الترمومتر الطبى والترمومتر المئوى من حیث : جـ) قارن
 االستخدام -2تدریج الترمومتر                -1                 

 أ) من الشكل الموجود أمامك أكمل البیانات:4س
 ------------------------عظمة  -3      ------------------------عظمة  -2        ------------------------عظمة  -1

 . وزنھ على سطح األرض Error!اوى وزن الجسم على سطح القمر یس -1  ب) صحح ما تحتھ خط :
 حجم السائل الموجود بھ مع تغیر درجة الحرارة ثباتالفكرة األساسیة لعمل الترمومتر ھى  -2                                
 نتیجة احتراق المواد العضویة . األكسجینینبعث غاز  -3                                

  جیالتینیة محور الخلیة العصبیة مغلف بطبقة -4                                
 المواد جیدة التوصیل للحرارة . جـ) عرف :
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 12االمتحان رقم 
 : أوال : أكمل ما یأتى : 1س

 ................................ومن المفاصل واسعة الحركة  ................................من المفاصل محدودة الحركة  -1
 بین فقرات العمود الفقرى . ................................تتواجد  -2
 ................................و  ................................و  ................................یتوقف وزن الجسم على  -3
 ................................ألعصاب المخیة وعدد ا ................................عدد األعصاب الشوكیة  -4
 ................................و  ................................تتكون الخلیة العصبیة من جزئین أساسیین ھما  -5

 إضافة الخمیرة إلى العجین عند صناعة الخبز . -1      ثانیا : اذكر السبب العلمى لكل مما یأتى :
 تصنع مقابض أوانى الطھى من الخشب . -2                                                   

 استخدام المالبس الصوفیة شتاءا . -3                                                   
 : أوال : اكتب المصطلح العلمى المناسب للعبارات اآلتیة :2س

 أربطة تربط العضالت بالعظام . -2د تعرض اإلنسان لمؤثر خارجى .                    استجابة تلقائیة سریعة تحدث عن -1
 جھاز یستخدم لقیاس كتلة األشیاء . -3

 ھو الجزء المسئول عن حفظ توازن الجسم . النخاع المستطیل -1     ثانیا : صحح ما تحتھ خط :
 . طھى الطعامیستخدم فى  لھب األكسى استیلین -2                                 
 . تجمد الماءأعلى درجة حرارة فى الترمومتر المئوى تمثل درجة حرارة  -3                                 

 غاز النیتروجین وغاز ثانى أكسید الكربون كما فى الجدول اآلتى : ثالثا : قارن بین
 ثانى أكسید الكربون النیتروجین وجھ المقارنة

   لوجود فى الھواءنسبة ا -1
   وضع شریط ماغنیسیوم مشتعل فى مخبار یحتوى على الغاز -2

 : أوال : تفحص الجھاز المرسوم أمامك ثم أجب عن اآلتى :3س
 ................................یستخدم الجھاز فى تحضیر غاز  -1
 ................................اسم المحلول  ( أ ) ھو  -2
 ................................بإزاحة الماء إلى أسفل ألنھ  یجمع الغاز -3
 ................................وظیفة ثانى أكسید المنجنیز  -4

 اإلسراف فى تناول المواد المنبھة . -1  ثانیا : ماذا تتوقع أن یحدث فى الحاالت اآلتیة :
 نیوتن من سطح األرض إلى سطح القمر .60نقل جسم وزنھ  -2                                                       

 ارتفعت درجة حرارة الزئبق . -3                                                       
 ث ذراتغاز یتكون من ثال -3جھاز یستخدم فى تقدیر وزن الجسم        -2عضلة إرادیة        -1 ثالثا : اذكر مثاال واحدا لكال من :

 : أوال : تخیر اإلجابة الصحیحة مما یلى :4س
 ( األلومنیوم ، النحاس ، الحدید ، البالستیك ) ................................أسرع المواد توصیال للحرارة  -1
 الكربون ، النشادر ) ( األكسجین ، النیتروجین ، ثانى أكسید ................أى الغازات التالیة لیس من مكونات الھواء الجوى ؟  -2
  ................................یتصاعد غاز ثانى أكسید الكربون عند إضافة حمض ھیدروكلوریك المخفف إلى مسحوق  -3

 م )( كربونات الكالسیوم ، أكسید الكالسیوم ، ھیدروكسید الكالسیوم ، كلورید الكالسیو                                                   
 ( النصفین الكرویین ، النخاع المستطیل ، الحبل الشوكى ، العضالت ) ................................مراكز التفكیر والتذكر تتواجد فى  -4
 ( الجمجمة ، العمود الفقارى ، عظام الطرفین ، القفص الصدرى ) ..............یتكون الھیكل المحورى من كل مما یأتى ماعدا  -5
 جرام ) 10جرام ،  1000جرام ،  1جرام ،  100(  ................................ر ماء مقطر تكافئ كتلة لت -6

 غاز النیتروجین فى الصناعة -2القفص الصدرى                   -1      ثانیا : ما أھمیة كال مما یأتى :
 13االمتحان رقم 

  : إجابتك ورقة في نقلھاا ثم مناسبة بكلمات التالیة العبارات أكمل )أ: 1س
  . ارةرللح التوصیل ................................ المعادن جمیع -1
ً   ................................المخیة األعصاب عدد یبلغ -2  . األعصاب من زوجا
  ................................ بتغیر یتأثر ال ثابت مقدار الكتلة -3
 . المنعكسة األفعال ىف  ................................ یتحكم -4
  : التالیة الحاالت من كل في یحدث ماذا )ب
  . للضوضاء المستمر التعرض -2ى                                        العظم الھیكل في مفاصل وجود عدم -1
  . الغازیة المشروبات من كبیرة كمیات شرب -3

  : التالیة العبارات من كل على الدال العلمى المصطلح اكتب )أ: 2س
 . للجسم األرض جذب قوة -2ى                                  الضوئ البناء عملیة ىف یدخل غاز -1
 . بالعظام العضالت تربط أربطة  -4.                            المعادن ولحام قطع في یستخدم لھب -3
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  :ى یل ما فسر )ب
 . ارةرالح درجة لقیاس واسع مدى الزئبق ىطیع -1
   . الفوسفور و الكالسیوم بعنصري الغني الصحي الغذاء تناول ضرورة -2
  . اإلنسان جسم في الرئیسي التحكم مركز ھو المخ -3

  : األقواس بین من المناسبة الكلمات تخیر: أ) 3س
  ) الجلدیة األوارم عالج ، الغازیة المیاه ، الماء تحت الغوص،  الحریق مطفأة  (...........................ى  ف السائل النیتروجین یستخدم -1
 ) زوج 13 ، زوج 12 ، زوج 11 ، أزواج 10(  الضلوع من ................................ من اإلنسان في الصدري القفص یتكون -2
 ) الكربون أكسید ىثان ، النیتروجین ، األوزون ، األكسجین  (..................... ھو المصابیح أنواع بعض ملء ىف یستخدم الذي الغاز -3
 ) كجم 2000 ،  كجم 200 ،  كجم 20 ، كجم 2(  ................................ى تساو كتلتھ فإن نیوتن 20ى یساو جسم وزن كان إذا -4

  .            العجین إلى الخمیرة تضاف -1 : یأتي لما علل ب)
 .  الوفاة إلى ىیؤد المستطیل النخاع إصابة -2                        
  . الكربون أكسید ثاني غاز عن الكشف ىف ائقرال الجیر ماء یستخدم -3                        

 أمام العبارات اآلتیة :× ) أو عالمة ( √ ) ضع عالمة ( : أ) 4س
 ى .الجو الھواء نیتروجین من تستفید الصویا ولوف والبازالء البرسیم مثل البقولیات -1
 . الساخن الجسم إلى البارد الجسم من ارةرالح تنتقل -2
 . الحركة محدودة المفاصل من الكتف مفصل -3
  : من كال أھمیة ىھ ما )ب
  المخیخ -2             األرض سطح على الكائنات حیاة في األوزون طبقة -1

  . القمر سطح على وزنھ فاحسب  .األرض سطح على نیوتن 030 الجسم وزن كان إذا جـ)
  14االمتحان رقم 

 أمام العبارات اآلتیة :× ) أو عالمة ( √ ) ضع عالمة ( : أ) 1س
 یعتبر األلومنیوم موصل ردئ للحرارة . -1
 ال یذوب غاز ثانى أكسید الكربون فى الماء . -2
 .فقرة عظمیة  36یتكون العمود الفقارى فى اإلنسان من  -3

 كجم . احسب : 6ب) جسم كتلتھ على سطح األرض 
 وزنھ على سطح القمر . -2وزنھ على سطح األرض .                                              -1

 : أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما یأتى :2س
 المواد التى تسمح بسریان الحرارة خاللھا . -1
 بناء الضوئى .غاز یستخدم فى عملیة ال -2
 أربطة تربط العضالت بالعظام . -3

 الترمومتر الطبى والترمومتر المئوى من حیث التركیب واالستخدام . ب) قارن بین
 : أ) أكمل العبارات التالیة :3س

 ................................إلى درجة  ................................یبدأ تدریج الترمومتر الطبى من درجة  -1
 ................................و  ................................و  ................................یتكون الھیكل المحورى فى اإلنسان من  -2
 ھى مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة . ................................ -3

 ب) اذكر السبب العلمى ( علل ) :
 ألكسجین یستھلك فى عملیة التنفس إال أن نسبتھ تظل ثابتة فى الھواء الجوى .بالرغم من أن ا -1
 ضرورة تناول الغذاء الصحى الغنى بعنصرى الكالسیوم والفوسفور . -2

 : أ) تخیر اإلجابة الصحیحة :4س
 ین ، ثانى أكسید الكربون )من حجم الھواء الجوى .   ( األكسجین ، النیتروج ٪78یمثل  ................................غاز  -1
 ( الكتف ، الرسغ ، الكوع ) ................................أى مما یلى من المفاصل محدودة الحركة  -2

  یمثل جھاز تحضیر غاز األكسجین فى المعمل .ب) الجھاز الموضح بالرسم 
 اكتب البیانات على الرسم . -1
   2اكتب أھمیة رقم  -2
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 15م االمتحان رق
 : أكمل العبارات اآلتیة :1س

 ................................بینما یقاس الوزن بوحدة  ................................تقاس الكتلة بوحدة  -1
فى قیاس  ................................فى قیاس درجة حرارة السوائل بینما یستخدم الترمومتر  ................................یستخدم الترمومتر  -2

 درجة حرارة اإلنسان .
 ................................فى وجود  ................................یتم تحضیر غاز األكسجین من  -3
 ................................ومن المفاصل محدودة الحركة  ................................من المفاصل واسعة الحركة  -4

 : أوال : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :2س
 ( المخبوزات ، الفوالذ ، قطع ولحام المعادن ، المشروبات الغازیة ) ................................یستخدم غاز النیتروجین فى صناعة  -1
 كى ، المخیخ ، المخ ، النصفان الكرویان )فى األفعال المنعكسة . ( الحبل الشو ................................یتحكم  -2
 نیوتن )2000نیوتن ، 200نیوتن ، 20نیوتن ، 2(  .........................جرام على سطح األرض یساوى 200وزن جسم كتلتھ  -3
 )( الحدید ، الخشب ، النحاس ، األلومنیوم  ................................من المواد ردیئة التوصیل للحرارة  -4

 ثانیا : علل لما یأتى : 
 كتلة شخص على سطح األرض تساوى كتلتھ على سطح القمر . -1
 یستخدم غاز ثانى أكسید الكربون فى إطفاء الحرائق . -2

 : أوال : صوب ما تحتھ خط فى كال مما یأتى :3س
 فى صناعة المیاه الغازیة . األكسجینیدخل غاز  -1
 زوجا من الضلوع . 13یتكون القفص الصدرى من  -2
 فى صناعة الترمومترات . الماءیفضل  -3
 وزن الجسم علیھ . قلكلما زادت كتلة الكوكب  -4

 ثانیا : اذكر أھمیة واحدة لكال مما یأتى :
 طبقة األوزون -2الجمجمة                           -1          

 : أوال : اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما یلى :4س
 بسریان الحرارة خاللھا . المواد التى تسمح -1
 قوة جذب األرض للجسم . -2
 أ) ما اسم الشكل الذى أمامك ؟ ثانیا :
  ب) اكتب ما تشیر إلیھ األرقام .       

 16االمتحان رقم 
 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :أ) : 1س

 ) 10000،  1000،  100،  10م ( جرا ................................النیوتن یساوى تقریبا وزن جسم كتلتھ  -1
 ................................من األفعال المنعكسة  -2

 ( ضربات القلب ، األكل عند الجوع ، حركة الرموش عند اقتراب جسم خارجى من العین ، جمیع ما سبق )                          
 ( الزئبق ، الكحول اإلیثیلى ، الماء ، الزیت ) ................................السائل المستخدم فى تطھیر الترمومتر الطبى ھو  -3
 ................................تصنع النوافذ الزجاجیة العازلة للحرارة من  -4

 رقیق )( لوحین زجاجیین ملتصقین ، لوحین زجاجیین بینھما مسافة بھا ھواء ، لوح زجاجى                                          
 ................................كل مما یأتى من المواد جیدة التوصیل للحرارة ماعدا  -5

 ( الحدید واأللومنیوم ، النحاس والحدید ، الزجاج والخشب ، األلومنیوم والنحاس )                                                     
 ( األكسجین ، النیتروجین ، الھیدروجین ، ثانى أكسید الكربون ) ..............غاز یستخدم فوق أكسید الھیدروجین فى تحضیر  -6

 ب) ماذا یحدث فى الحاالت التالیة :
 شرب كمیة كبیرة من المشروبات الغازیة . -2عدم وجود النیتروجین فى الھواء الجوى .                               -1

 تدل علیھ كل عبارة من العبارات التالیة :: أ) اكتب المصطلح العلمى الذى 2س
 غاز یتكون جزیئة من ذرة كربون وذرتین أكسجین . -1
 صورة من صور الطاقة والتى تنتقل من جسم أعلى فى درجة الحرارة إلى جسم أقل فى درجة الحرارة . -2
 أربطة طویلة توجد بالعضالت تعمل على ربطھا بالعظام . -3
 شتاء للحفاظ على حرارة أجسامنا .نوع من المالبس یستخدم فى فصل ال -4
 علبة عظمیة تحتوى على تجاویف وتحمى المخ . -5
 غاز یسمى باألزوت ومعناھا ( عدیم الحیاة ) . -6

 كجم . 12على سطح األرض تساوى  ب) جسم كتلتھ
 احسب وزنھ على سطح القمر . -2احسب وزنھ على سطح األرض .                                    -1    
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 : أ) صوب ما تحتھ خط فى العبارات اآلتیة :3س
 فى قیاس الوزن . الرقمىالمیزان یستخدم  -1
 . جیالتینیةمحور الخلیة العصبیة مغلف بطبقة  -2
 فى صناعة مقبض المكواة الكھربیة . الحدیدیستخدم  -3
 . الھیدروجینیتصاعد عند وضع شریط الماغنسیوم المشتعل فى مخبار یحتوى على النیتروجین ثم إضافة قلیل من الماء  -4
 . الثابتةمفصل الكتف من المفاصل  -5

 ب) انظر إلى الشكل الذى أمامك ثم أجب :
 وتدریجھ یبدأ من درجة حرارة  ........................الترمومتر الموضح بالشكل یسمى الترمومتر  -1    

 ................................سیلیزیة ویستخدم فى  ........................سیلیزیة إلى درجة حرارة  ........................         
 اكتب ما تشیر إیھ األسھم على الرسم . -2   
 : أ) أكمل الجمل اآلتیة :4س

 زوجا . ................................زوجا بینما عدد األعصاب المخیة  ................................عدد األعصاب الشوكیة فى اإلنسان  -1
 ................................وزن الجسم على سطح األرض یزداد بزیادة  -2
 ................................كثرة تناول الشاى والقھوة یسبب  -3
 ................................بینما ینتج ثانى أكسید الكربون من عملیة  ................................ینتج األكسجین من عملیة  -4

 یستخدم ثانى أكسید الكربون فى إطفاء الحرائق  . -1    ب) علل لما یأتى :
 ترك مسافات بین قضبان السكك الحدیدیة . -2                           

 17االمتحان رقم 
 : أ) أكمل الجمل اآلتیة :1س

 ................................ویقاس الوزن باستخدام المیزان  ................................تقاس الكتلة باستخدام المیزان  -1
 ................................وینتج ثانى أكسید الكربون من عملیة  ................................ینتج األكسجین من عملیة  -2
 ................................،  ................................من أنواع الترمومترات  -3

 القفص الصدرى  -2الترمومتر المئوى                -1                  ب) اذكر وظیفة واحدة لكل مما یأتى :
 : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :2س

 كجم ) 20كجم ،  200كجم ،  2جم ، ك 10(  ..............................نیوتن على سطح األرض فإن كتلتھ تساوى  20جسم وزنھ  -1
 ( النخاع المستطیل ، الحبل الشوكى ، المخیخ ، النصفین الكرویین ) ................................تقع مراكز التفكیر والتذكر فى  -2
 حدید )( الطباشیر ، الخشب ، البالستیك ، ال ................................من المواد جیدة التوصیل للحرارة  -3
 ( األكسجین ، النیتروجین ، ثانى أكسید الكربون ، الھیدروجین ) ............الغاز الذى یستخدم فى ملء بعض أنواع المصابیح  -4

 : أ) اكتب المصطلح العلمى الذى تدل علیھ كل عبارة :3س
 قوة جذب األرض للجسم وتؤثر ھذه القوة دائما تجاه مركز األرض . -1
 بیر عن مدى سخونة أو برودة أى جسم .مؤشر یساعدنا فى التع -2
 أماكن تقابل العظام وتسمح بالحركة . -3

 عدم وجود اختناق فى الترمومتر الطبى . -1     ب) ماذا یحدث :
 اإلسراف فى شرب المواد المنبھة كالشاى والقھوة وغیرھا . -2                         

 : أ) صوب ما تحتھ خط واكتب الجملة صحیحة :4س
 . النخاع المستطیللجزء المسئول عن حفظ توازن الجسم ھو ا -1
 . الحوضعظام الطرفین العلویین یتصالن بعظام  -2
 . الماءالسائل المستخدم فى الترمومتر الطبى ھو  -3
 . النحاسمن المواد ردیئة التوصیل للحرارة  -4

 ب) ضع البیانات التالیة بدال من األرقام الموجودة على الرسم :
 روكلوریك ، غاز ثانى أكسید الكربون ، مسحوق كربونات كالسیوم ، صنبورحمض الھید    
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 18االمتحان رقم 
 : أ) أكمل العبارات اآلتیة :1س

 أثناء عملیة البناء الضوئى . ................................تنتج النباتات الخضراء غاز  -1
 ................................یحتوى ھواء الزفیر على غاز  -2
 ................................بینما وزنھ على سطح األرض  ................................كتلة جسم على سطح األرض  -3
 ................................،  ................................یتركب الجھاز العصبى المركزى من  -4

 ستخدام المواد المنبھة .عدم اإلسراف فى ا -1    ب) علل :
 یوجد اختناق بالترمومتر الطبى . -2                

 : أ) اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :2س
 ) Error  ،!Error  ،!Error!(   ................................یشغل غاز األكسجین من حجم الھواء الجوى تقریبا  -1
 ( النحاس ، الخشب ، األلومنیوم ) ................................جمیع المواد التالیة توصل الحرارة فیما عدا  -2
 كجم )2000كجم ،  200كجم ، 2(  ................................نیوتن فإن كتلتھ تساوى  20إذا كان وزن جسم یساوى  -3
 ( أكسجین ، ثانى أكسید الكربون ، نیتروجین ) ................................ألمونیا ) عنصر یستخدم فى عملیة تصنیع النشادر ( ا -4
 ( تنظیم ضربات القلب ، تنظیم وظائف الجھاز الھضمى ، حفظ توازن الجسم ) ................................من وظائف المخیخ  -5

 ب) اذكر وظیفة واحدة لكل من :
 المفاصل -3النخاع المستطیل                   -2ى                 القفص الصدر -1          

 : أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل جملة من الجمل اآلتیة :3س
 مواد تسمح بسریان الحرارة خاللھا . -1
 جھاز یستخدم فى قیاس درجات الحرارة . -2
 غاز یستخدم فى ملء اإلطارات للطائرات والسیارات . -3
 حتویھ الجسم من مادة .مقدار ما ی -4
 وحدة البناء األساسیة للجھاز العصبى . -5

 ب) اذكر استخداما واحدا لكل من :
 الزئبق  -3المیزان الزنبركى                        -2ثانى أكسید الكربون            -1          

 أمام العبارات اآلتیة :× ) أو عالمة ( √ ) : أ) ضع عالمة ( 4س
 من مكونات الھواء الجوى . ٪78لنیتروجین یشغل غاز ا -1
 تعتبر عضالت القناة الھضمیة واألوعیة الدمویة عضالت إرادیة . -2
 تحمى طبقة األوزون األرض من اإلشعاعات الضارة القادمة من الشمس . -3
 وزنھ على سطح األرض Error!وزن الجسم على سطح القمر یساوى  -4
 البالستیك . تصنع أوانى الطھى والغالیات من -5
 یزیة .لدرجة سی 42درجة سیلیزیة إلى  35یبدأ تدریج الترمومتر الطبى من درجة حرارة  -6

 فعل منعكس . -2مفصل ثابت              -1           ب) اذكر مثاال واحدا لكل من :
 19االمتحان رقم 

 اآلتیة : العبارات أكمل  :األول السؤال
 ................................ و ................................ و الجسم كتلة ھى عوامل بثالثة الجسم وزن یتأثر -1
 ................................حرارة  درجة عند وینتھى ................................ حرارة درجة من یبدأ الطبى الترمومتر تدریج -2
 ................................و  ................................من المركزى العصبى الجھاز یتركب -3
 ................................فى  یتم المنعكس الفعل -4
 ................................و  ................................ ھما رئیسیین جھازین من اإلنسان فى الحركى الجھاز یتركب -5

 .  فقرة ................................ الفقرى العمود فقرات عدد  6-
 : التالیة العبارات من عبارة كل علیھ تدل الذى العلمى المصطلح اكتب  )أ  (:  الثانى السؤال

 .  مادة من الجسم یحتویھ ما مقدار -1
 .  خاللھا الحرارة بمرور تسمح ال مواد 2- 
 .  بىالعص للجھاز األساسیة البناء وحدة  3-
 .  أكسجین ذرات ثالث من یتكون غاز  4-

 : اآلتیة الحاالت فى یحدث ماذا  )ب (
 . الماء من قلیل إضافة ثم النیتروجین غاز على یحتوى مخبار فى المشتعل الماغنسیوم شریط وضع عند -1
 . الكمبیوتر أمام الجلوس فى اإلفراط -2
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 . المعمل فى األكسجین تحضیر جھاز المقابل الشكل  )أ  (الثالث السؤال
 3                                                          بالرسم الموضحة البیانات أكمل                           

   : من لكل واحدة وظیفة اذكر  )ب( 
               الزنبركى المیزان -1                                               

 2                                           4                                             العصبى الجھاز  2-                                              
 1                     .                        الفقرى العمود فقرات بین الغضاریف 3-                                              

 : القوسین بین مما الصحیحة اإلجابة اختر:  الرابع السؤال
 ) الكربون أكسید ثانى ، النیتروجین ، األكسجین  ( ................................  غاز وجود على الضوئى البناء عملیة تعتمد -1
 ) الكتف ، الركبة ، الفخذ  ( ................................ ؟ الحركة محدودة المفاصل من یلى مما أى -2
 )  الكرویین النصفین ، الشوكى الحبل ، المستطیل النخاع  ( ................................ فى والتركیز التفكیر مراكز تقع -3

 20االمتحان رقم 
 : أ) اذكر وظیفة واحدة لكل مما یأتى :1س

 المخیخ -2الغضاریف بین فقرات العمود الفقارى                          -1             
 ب) اكتب المصطلح العلمى الذى تدل علیھ كل عبارة من العبارات التالیة :

 غاز ھام جدا للنبات فى عملیة البناء الضوئى . -1
 التركیب الذى یثبت العضالت مع العظام . -2
 رة السوائل .أداة تستخدم لقیاس درجة حرا -3
 غاز یستخدم فى صناعة الفوالذ الذى ال یصدأ . -4
 وحدة قیاس الكتلة وتساوى لتر من الماء المقطر . -5
 مؤشر یساعد فى التعبیر عن مدى سخونة أو برودة الجسم . -6

 : أ) أكمل ما یأتى :2س
 ................................كجم على سطح األرض تكون كتلتھ على سطح القمر تساوى  12جسم كتلتھ  -1
 ................................و  ................................تتكون الخلیة العصبیة من  -2

 ب) صحح ما تحتھ خط فى كل مما یأتى :
 . النحاس مقابض أوانى الطھى تصنع من -1
 فى قیاس الوزن . المیزان الرقمىیستخدم  -2
 . ھیدروجینرات یتكون األوزون من ثالث ذ -3
 تسمح بالحركة فى جمیع االتجاھات . الثابتةالمفاصل  -4

 : أ) ماذا یحدث فى الحاالت اآلتیة :3س
 وضع مستودع ترمومتر طبى فى ماء یغلى .  -1
 إمرار غاز ثانى أكسید الكربون فى ماء جیر . -2
 لم تتواجد جاذبیة على سطح األرض . -3
 غمست ثمرة موز بسرعة فى نیتروجین مسال . -4
 تالمس جسمان أحدھما ساخن واآلخر بارد . -5

 ب) انظر إلى الشكل المقابل 
 واكتب البیانات على الرسم .    
 : الطرف العلوى والطرف السفلى فى اإلنسان . : أ) قارن بین4س

 ب) علل لما یأتى :
 فى إطفاء الحرائق .  co2یستخدم غاز  -1
 سحب الید بسرعة عند مالمستھا سطح ساخن . -2
 إصابة النخاع المستطیل قد تؤدى إلى الوفاة . -3
 یستخدم األلومنیوم فى صناعة أوانى الطھى . -4

 یفضل الزئبق فى صناعة الترمومترات ؟ ( یكتفى بأربعة أسباب ) جـ) لماذا
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 21االمتحان رقم 
 : مناسبة بكلمات التالیة العبارات أكمل  )أ (:  األول السؤال

 ................................ المیزان باستخدام الوزن یقاسا بینم ................................ المیزان لة باستخدامالكت تُقاس -1
  ................................ وجود فى ................................ من األكسجین غاز تحضیر یتم -2
 .سیلیزیة درجة ................................ إلى سیلیزیة درجة ................................ حرارة درجة من الطبى ومترالترم تدریج یبدأ -3
 ................................ و ................................ من الھیكلى الجھاز یتكون -4

 : یلى مما الصحیحة اإلجابة یرخت  )أوال (ى :  الثان السؤال
 ) الكرویان النصفان ، الشوكى الحبل ، المستطیل اعخالن ، یخخالم (   ھو اإلنسان فى الجسم توازن حفظ عن المسئول الجزء -1
 ) الكربون أكسید ثانى ، الھیدروجین ، النیتروجین ، األكسجین(  ھو المعادن لحام فى األستیلین غاز مع دمخیست الذى الغاز -2
 ) نیوتن10،  نیوتن100، نیوتن60، نیوتن6 ( سیكون القمر على وزنك فإن نیوتن600 ھو األرض سطح على وزنك كان إذا -3
 ) النحاس ، شبخال ، األلومنیوم ، الحدید  ( الطھى أوانى مقابض صناعة فى دمخیست -4
  : من لكل واحدة أھمیة اذكر  )ثانیا (
 .الجاف الثلج -2               .        الطبى الترمومتر فى تناقخاال -1

   :طخ ھتحت ما صوب  )أوال (:  الثالث السؤال
  . اإلنسان جسم حرارة درجة قیاس فى المئوى الترمومتر دمخیست -1
 . یخخالم فى والتفكیر التذكر مراكز توجد -2
 . الحرائق إطفاء فى النیتروجین غاز دمخیست -3
 . الكتلة قیاس وحدة النیوتن -4
ً ثان (  :  یأتى لما علل  )یا
 .  األرض جاذبیة قوة من أقل القمر جاذبیة قوة -1
 . الطھى أوانى صناعة فى األلومنیوم دمخیست -2

  : یأتى مما لكل العلمى المصطلح أكتب  )أوال (:  الرابع السؤال
 . الشمس من القادمة الضارة اإلشعاعات من األرض تحمى طبقة -1
 . الترمومترات صناعة فى دمخیست سائل -2
)  ً  ؟ اآلتى عن أجب أمامك الذى الرسم من  )ثانیا
   ؟ الجزء ھذا اسم أذكر أ)
 ؟ واألسھم األرقام إلي تشیر ما أكتب ) ب

 22االمتحان رقم 
 : اآلتیة العبارات أكمل:   األول السؤال

 ................................×  ................................=  بالنیوتن الوزن -1
 ................................ و ................................ الترمومترات أنواع من -2
 ................................  عملیة من الكربون أكسید ثانى غاز ینتج بینما ................................ عملیة من األكسجین غاز ینتج -3
 ................................ المخیة األعصاب وعدد ................................ الشوكیة األعصاب عدد -4

 : یلى فیما النقط مكان وأكمل األقواس بین من الصحیحة اإلجابة تخیرى : الثان السؤال
 ) البالستیك ، األلومنیوم ، الحدید،  لخشبا(  ................................ من الطھى أوانى تصنع -1
 ) زنبركى،  حساس ، واحدة كفة ذى ، كفتین ذى (  ................................ میزان باستخدام الوزن یقاس -2
 ) ركةالح متوسطة ، الحركة محدودة ، الحركة واسعة ، الحركة عدیمة ( ................................ الجمجمة مفاصل -3
 ) الھیدروجین ، الكربون أكسید ثانى ، النیتروجین،  األكسجین(  اإلطارات ملء فى ................................ غاز یستخدم -4

  : خط تحتھ ما صوب  )أوال (:  الثالث السؤال
 . الحرائق إطفاء فى النیتروجین غاز یستخدم -1
 . المنعكسة األفعال فى المخیخ یتحكم -2
  : یأتى لما علل : نیاثا

 . الطبى للترمومتر الشعریة األنبوبة فى اختناق وجود  1-
 .الكوكب مركز عن البعد بمقدار الجسم وزن یتأثر  2-

  : یأتى مما كل على الدال العلمى المصطلح اكتب  )أوال (:  الرابع السؤال
 . مادة من الجسم یحتویھ ما مقدار -1
 . األكسجین من ذرات ثالث من یتكون غاز -2

 ؟ أمامك الذى الشكل اسم ذكرا )أ  :ثانیا
 . الرسم على األسھم و األرقام علیھ تدل ما كتبا )ب        
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 23االمتحان رقم 
  : یأتى ما أكمل : األول السؤال

 ................................ بوحدة الوزن ویقاس ................................ بوحدة الكتلة تقاس )أ
 ................................  رةحرا درجة عند وینتھى ................................ رةاحر درجة من یبدأ الطبى الترمومتر تدریج )ب
 ................................ وجود فى ................................ من األكسجین غاز تحضیر یتم ـ)ج
 .  الغازیة المیاه صناعة فى ................................ غاز یستخدم )د
 ................................  و الصدرى والقفص ................................ من اإلنسان فى المحورى الھیكل یتكون ـ)ھ

  :یلى مما الصحیحة اإلجابة تخیر: ى الثان السؤال
 ) والنحاس األلومنیوم ، والخشب الزجاج ، والحدید النحاس ، واأللومنیوم الحدید (ا ماعد رةاللحر التوصیل جیدة المواد من یلى مما كل )أ

 ) الكربون أكسید ثانى ، األكسجین ، الھیدروجین ، النتروجین (  غاز ھو المعادن لحام فى األسیتلین غاز مع یستخدم الذى الغاز )ب
 ) األوزون ، النتروجین ،   األكسجین ، الكربون أكسید ثانى ( غاز ھو الجیر ماء یعكر الذى الغاز ـ)ج
 ) الكرویین النصفین ، المخیخ ،  الشوكى الحبل ، المستطیل النخاع(   فى كزذوالت التفكیر كزامر تقع )د
 ) المنعكسة األفعال ، الجسم توازن ، التفكیر عملیات(  عن مسئول المخیخ ـ)ھ
  : یأتى مما عبارة كل على الدال العلمى المصطلح اكتب:  الثالث سؤالال
 . مادة من الجسم یحتویھ ما مقدار )أ

 .  جسم وزن تعیین فى تستخدم أداة )ب
 .  االشتعال على یساعد لكنھ یشتعل ال غاز ـ)ج
 . النشادر صناعة فى یستخدم غاز )د
 . مختلفةال تاالمؤثر نحو الجسم من تلقائیة استجابة ـ)ھ

  : من لكل واحدة أھمیة اذكرأ)   : الرابع السؤال
 الصدرى القفص -3                     المئوى الترمومتر -2         الطبى الترمومتر -1
 . الطھى أوانى  )مقابض  (أیدى صناعة فى البالستیك یستخدم -1    : یأتى لما علل) ب

 . العجین إلى میرةالخ تضاف -2                           
  : فاحسب األرض سطح على كجم 30=  جسم كتلة كانت إذا  )ـج

 . األرض سطح على وزنھ  2-.                                     القمر سطح على كتلھ 1- 
 . الركبة مفصل -2.                الكتف مفصل -1     : اآلتیة المفاصل نوع حدد  )د

  24االمتحان رقم 
 : یأتى ما أكمل )أ : األول السؤال

 ................................  وجود فى ................................ من األكسجین تحضیر یتم -1
 اإلنسان جسم رةاحر درجة قیاس فى  ........................یستخدم بینما المختلفة السوائل رةاحر درجة قیاس فى ....................... یستخدم -2
 ................................ و ................................و  الجمجمة من اإلنسان فى المحورى الھیكل یتكون -3
 : التالیة الحاالت فى یحدث ماذا )ب
 . الجوى الغالف فى االرتفاع فى الكربون أكسید ثانى غاز نسبة استمرت إذا -1
 .  المنبھة المواد تناول فى اإلسراف -2

 : مع تصویب الخطأ أمام العبارات اآلتیة× ) أو عالمة ( √ ) أ) ضع عالمة (   : ىالثان السؤال
 0 الحركة واسع الركبة مفصل -1
 0 البالستیك ارةرللح التوصیل جیدة المواد من -2
 0 واالشتعال فجارلالن القابلة السوائل اناتزخ أجواء فى األوزون یستخدم -3
   الشوكى الحبل -2               الزنبركى ناالمیز -1 : من لكل واحدة وظیفة أذكر )ب

 : الصحیحة اإلجابة اختر )أ  :الثالث السؤال
 ) كجم 20 ، كجم 200 ، كجم 2 ، كجم 10( تساوى كتلتھ تكون األرض سطح على نیوتن 20 وزنھ جسم -1
 ) الكرویین النصفین ، المخیخ ، الشوكى الحبل ، المستطیل النخاع ( فى روالتذك التفكیر كزامر تقع -2
 )  الكربون أكسید ثانى ، النیتروجین ، األوزون ، األكسجین ( ھو المصابیح أنواع بعض ملء فى یستخدم الذى الغاز -3
 : یأتى لما علل )ب

 .  الخبز صناعة فى العجین إلى الخمیرة تضاف  2-.                          الخشب من الطھى أوانى مقابض تصنع  1-
 . مادة من الجسم یحتویھ ما مقدار -1      : العلمى المصطلح ذكر: أ) ا الرابع السؤال

 . الضوئى البناء عملیة فى یدخل غاز  2-                                                          
 . الترمومترات صناعة فى المستخدم السائل 3-                                                           

 األكسجین غاز -2                     المخیخ -1:  من لكل واحدة أھمیة ذكرا )ب
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  25االمتحان رقم 
 : أكمل الجمل اآلتیة :1س

 ................................وحدة قیاس الوزن  بینما ................................وحدة قیاس الكتلة  -1
 ................................بینما ینتج غاز ثانى أكسید الكربون من عملیة  ................................ینتج األكسجین فى النبات من عملیة  -2
 یجنبان اإلنسان اإلصابة من أمراض العظام . ................................و  ................................عنصرى  -3
 ................................ویتواجد فى الغالف الجوى بنسبة  ................................یتم تحضیر غاز النیتروجین من  -4
 ................................و  ................................من المواد ردیئة التوصیل للحرارة  -5

 : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : 2س
 ( المیزان الزنبركى ، المیزان ذو الكفتین ، االثنین معا ) ................................من أدوات قیاس الكتلة  -1
 ) o  ،o2  ،co2(   ................................یتواجد غاز األكسجین فى الغالف الجوى فى صورة جزیئات تركیبھا  -2
 ( الفخذ ، الرسغ ، الركبة ) ................................أى مما یلى من المفاصل واسعة الحركة ؟  -3
 ) 12،  21،  31زوجا من األعصاب  . (  ................................یبلغ عدد األعصاب المخیة  -4
 بإضافة حمض الھیدروكلوریك المخفف إلى مسحوق كربونات الكالسیوم  ................................یمكن تحضیر غاز  -5

 ( النیتروجین ، األكسجین ، ثانى أكسید الكربون )                                                                                              
 . س 42ْس حتى  35ْمومتر المئوى من یبدأ تدریج التر -1    : أ) صوب ما تحتھ خط :3س

 . البالستیكتصنع أوانى الطھى والغالیات من  -2                                   
 المخیخ  -3االختناق فى الترمومتر الطبى                 -2المیزان الزنبركى               -1            ب) اذكر وظیفة كل مما یلى :

 جزء من الجھاز العصبى مسئول عن األفعال المنعكسة . -1      مصطلح العلمى :: أ) اكتب ال4س
 مادة تستخدم كعامل مساعد فى تحضیر غاز األكسجین  -2                                          

 ب) علل لما یأتى :
 یستخدم غاز ثانى أكسید الكربون فى إطفاء الحرائق . -1
 اعة الترمومترات .یستخدم الزئبق فى صن -2
 العضالت لھا دور ھام فى حركة جسم اإلنسان . -3

 26االمتحان رقم 
 : أ) أكمل ما یأتى :1س

 ................................و  ................................یتكون الجھاز الھیكلى لإلنسان من  -1
 ................................ووحدة قیاس الوزن  ................................وحدة قیاس الكتلة  -2
 ................................وینتج ثانى أكسید الكربون من عملیة  ................................ینتج األكسجین من عملیة  -3
 زوجا . ................................یبلغ عدد األعصاب المخیة  -4
 ................................بض أوانى الطھى من تصنع مقا -5

 كجم على سطح األرض فاحسب : 30كتلة جسم =  ب) إذا كانت
 وزنھ على سطح األرض . -2كتلتھ على سطح القمر .                              -1        

 : أ) اكتب المصطلح العلمى :2س
 زة جسم اإلنسان .جھاز مسئول عن التكامل والتنسیق بین أجھ -1
 مواد تسمح بسریان الحرارة خاللھا . -2
 أداة تستخدم فى قیاس درجة حرارة اإلنسان . -3
  أماكن تقابل العظام وتسمح بالحركة . -4
 جزئ غاز یتكون من ثالث ذرات من األكسجین . -5

 ب) انظر إلى الشكل ثم أجب عما یأتى :
 أكمل البیانات على الرسم  -1
 ................................ح تركیب الرسم الذى أمامك یوض -2

 : أ) تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :3س
 زوج ) 13زوج ،  12زوج ،  11زوج ،  10من الضلوع (  ................................یتكون القفص الصدرى فى اإلنسان من  -1
 ( األكسجین ، النیتروجین ، ثانى أكسید الكربون ، األوزون ) ................................الغاز الذى یعكر ماء الجیر  ھو غاز  -2
 ( النخاع المستطیل ، الحبل الشوكى ، المخیخ ، النصفین الكرویین ) ................................تقع مراكز التفكیر والتذكر فى  -3
 ، میزان ذو كفتین حساس ، ، میزان ذو كفتین ، كل ما سبق ) ( میزان زنبركى ................. یتم قیاس وزن األجسام باستخدام -4
 ) H  ،B  ،F  ،A(  ................................المادة الرمادیة بالحبل الشوكى على حرف  -5

 ................................ -2   ................................ -1ب) المواد من حیث انتقال الحرارة تنقسم إلى : 
 جـ) حدد موضع األجسام التالیة بجسم اإلنسان :

 الحبل الشوكى -3المخیخ                      -2النخاع المستطیل              -1     
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 : أ) فسر ما یلى : 4س
 ضرورة تناول الغذاء الصحى الغنى بعنصرى الكالسیوم والفوسفور . -1
 طائرات والسیارات .یستخدم النیتروجین حدیثا فى ملء اإلطارات لل -2
 تستخدم األغطیة الثقیلة والمالبس الصوفیة الثقیلة فى فصل الشتاء . -3

 ب) حدد نوع المفاصل التالیة :
 المفاصل التى تربط عظام الجمجمة  -3مفصل الكتف                -2مفصل الركبة                 -1             
 خمس حجم الھواء الجوى تقریبا . ................................جـ) یشغل 

 27االمتحان رقم 
  :مناسبة بكلمة التالیة الفراغات أكمل  :األول : أوالً  السؤال

 ................................بوحدة الكتلة تقاس بینما ................................ بوحدة الوزن یقاس -1
  ................................ إلى مقسمة درجة وكل ................................ حرارة بدرجة یبدأ المئوى ترالترموم تدریج -2
   . الجسم ................................ على للمحافظة الشتاء فصل فى الثقیلة الصوفیة المالبس تستخدم -3
   . الضلوع من ................................ من اإلنسان فى الصدرى القفص یتكون -4

 ً  .االشتعال حیث من األكسجین وغاز النیتروجین غاز من كل بین واحًدا فرقًا اذكر -1: ثانیا
 العضد عظمة ) ب                 المخیخ ) أ :     اإلنسان جسم فى التالیة األجزاء موضع حدد -2       

  :األقواس بین من الصحیحة اإلجابة تخیر  :أوالً :  الثانى السؤال
 ) زنبركى ، واحدة كفة ، كفتین ذو ( میزان باستخدام الوزن یقاس -1
 ) 10،  36،  60(   بالنیوتن القمر سطح على وزنھ یكون األرض سطح على كجم 6 كتلتھ جسم -2
 ) الحدید،  النحاس ، األلومنیوم(  معدن للحرارة توصیال المعادن أسرع -3
 ) المستطیل النخاع،  المخیخ،  الكرویان النصفان ( فى والتذكر التفكیر مراكز تقع -4

  :اآلتیة الحاالت فى یحدث ماذا  :ثانیا
 الطبى الترمومتر فى اختناق وجود عدم -1
 .الفقارى العمود فقرات بین غضاریف وجود عدم -2
 .الخبز صناعة فى العجین إلى الخمیرة إضافة -3

  :یأتى لما العلمى المفھوم اكتب  :الً أو:  الثالث السؤال
 .الشمس من القادمة الضارة اإلشعاعات من األرض تحمى طبقة -1
 .العصبى الجھاز بواسطة سریعة تلقائیة استجابة -2
 .الترمومترات صناعة فى یستخدم سائل -3

 ً  .المعادن ولحام قطع فى اسیتلین االكسى لھب یستخدم -1  : یلى لما علل  :ثانیا
 . الكوكب مركز عن البعد بمقدار الجسم وزن یتأثر -2                           

  :التالیة العبارات فى خط تحتھ ما صحح  :أوالً   :الرابع السؤال
 .للتربة والمخصبات األسمدة إلنتاج یستخدم والذى النشادر تصنیع فى الكربون أكسید ثانى غاز یدخل -1
   .النحاس نم الطھى أوانى مقابض تصنع -2
 .اإلنسان جسم حرارة درجة قیاس فى المئوى الترمومتر یستخدم -3
 .الضوئى البناء عملیة فى األكسجین غاز یدخل -4
 .النتروجین غاز وینتج المنجنیز أكسید ثانى وجود فى ینحل الھیدروجین أكسید فوق -5

 ً  :اإلنسان جسم أجزاء أحد یمثل أمامك الذى الشكل  )أ : ثانیا
 .اسمھ ذكرا -1
 . األرقام علیھا تدل التى البیانات اكتب -2
 . لھا واحد واستخدام واحد مثال اذكر ثم ؟ للحرارة التوصیل جیدة بالمواد نعنى ماذا )ب
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 28االمتحان رقم 
   :الصحیحة اإلجابة اختر )أ  :األول السؤال

 ) األوزون ، الكربون أكسید ثانى ، النیتروجین ، األكسجین  (  غاز وجود على النباتات فى الضوئى البناء عملیة تعتمد -1
 ) لومنیوماأل ، البالستیك،  النحاس ، الحدید ( عدا ما للحرارة التوصیل جیدة المواد من یأتى مما كل -2
 ) الكرویین النصفین ، المخیخ ، الشوكى الحبل ، المستطیل النخاع ( فى والتذكر التفكیر مراكز تقع -3
 ) الكربون أكسید ثانى ، النیتروجین ، األكسجین ، الھیدروجین ( غاز تحضیر فى الھیدروجین أكسید فوق محلول یستخدم -4
 ) العصبیة النھایات،  الغضاریف،  األطراف ، األوتار سمى  (ت طویلة بأربطة بالعظام العضالت ترتبط -5
 ) نیوتن10،  نیوتن100، نیوتن60،  نیوتن6(  سیكون القمر على وزنك فإن نیوتن 600 ھو األرض سطح على وزنك كان إذا -6
   :اآلتیة الحاالت فى یحدث ماذا )ب
 . الكمبیوتر أمام الجلوس فى اإلفراط -2                            الخبز صناعة فى العجین إلى الخمیرة إضافة -1

  :اآلتیة العبارات أكمل  )أ  :الثانى السؤال
ً  ............................... المخیة األعصاب عدد یبلغ 1-  . األعصاب من زوجا
 ............................... من النیتروجین غاز تحضیر یتم 2-
 . فقرة ............................... الفقرى العمود فقرات عدد -3

 . الحرارة درجة فى األقل الجسم إلى الحرارة درجة فى األعلى الجسم من تنتقل والتى ...................... صور من صورة ھى الحرارة 4-
 ............................... ھى الكتلة قیاس وحدة 5-
 ............................... فى الطبى الترمومتر یستخدم -6
  الزنبركى لمیزانا -2   األوزون طبقة -1    : یأتى مما كل وظیفة ذكر) اب

  :اآلتیة العبارات علیھ تدل الذى العلمى المصطلح كتبا  )أ  :الثالث السؤال
 . الجوى الغالف حجم من ٪78 حوالى یشكل غاز 1-
 . مادة من الجسم یحتویھ ما مقدار -2
 . الحركة أثناء ببعضھا االحتكاك من وتحمیھا بینھا تفصل الفقرى العمود فقرات بین مناطق -3

 الحرائق إطفاء فى یستخدم غاز 4-
  المختلفة المؤثرات نحو الجسم من التلقائیة االستجابة -5
 . المعادن ولحام قطع فى یستخدم لھب -6
  :یاتى لما علل )ب

 . الكربون أكسید ثانى وجود عن الكشف فى الرائق الجیر ماء یستخدم  1-
  . الطبى بالترمومتر اختناق یوجد 2- 

  :خط تحتھ ما صوب  )أ  :الرابع السؤال
  .االشتعال على یساعد لكنھ یشتعل ال النیتروجین غاز -1 
  .الماء ھو المئوى الترمومتر فى المستخدم السائل -2 
  .السیارات إطارات ملئ فى یُستخدم الھیدروجین -3 
  .الشوكى النخاع ھو الجسم توازن حفظ عن المسئول الجزء -4 
  .نیوتن 200 األرض على وزنھ یكون ، كیلوجرام 2 مساویة تكون األرض على كتلتھ الذى الجسم -5 
  .أكسجین ذرات بأربعة مرتبطھ كربون ذرة من یتكون الكربون أكسید ثانى جزئ -6 

  :اآلتیة األسئلة عن أجب ، أمامك الذى الشكل من )ب
 3،  2،  1  رقم األجزاء أسماء أكتب -1
 1 رقم الجزء وظیفة أكتب -2

 29ان رقم االمتح
  : اآلتیة العبارات أكمل) أ (: األول السؤال

 ............................... الوزن قیاس أداة بینما ............................... الكتلة قیاس وحدة -1
 ............................... عند وینتھى ............................... من الطبى الترمومتر تدرج یبدأ -2

 ............................... الشوكیة األعصاب عدد ، فقرة ............................... الفقرى العمود فقرات عدد3-
  األسمدة ةصناع فى یدخل ............................... وغاز  ............................... ھو الجیر ماء یعكر الذى الغاز4-
  :التالیة العبارات صحح )ب (
 . المئوى الترمومتر فى المستخدم السائل ھو الكحول -1
 . الجسم توازن على المحافظة عن مسئول الشوكى الحبل -2
 . ھیدروجین وذرة أكسجین ذرتین من الكربون أكسید ثانى غاز یتكون -3
 . خاللھ الحرارة بسریان یسمح الزجاج -4
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 : الصحیحة  اإلجابة اختر  )أ (نى : الثا السؤال
 )  سبق ما جمیع ، الكوع ، الفخد ، الركبة (  . الحركة واسعة المفاصل من یلى مما أى -1
 ) نیوتن 10،  نیوتن 100،  نیوتن 60،  نیوتن6(  القمر على وزنك فان نیوتن 600 األرض سطح على وزنك كان إذا -2
 الجدار على یتكون الكربون أكسید ثانى غاز على یحتوى مخبار فى تعلالمش الماغنسیوم من شریط وضع عند -3

 ) األكسجین ، الكربون ، النتروجین ، الماغنسیوم (                                                                                 
 ) زوج 13 ، زوج 12 ، زوج 11 ، أزواج 10 . ( ضلوعال من ...................... من اإلنسان فى الصدرى القفص یتكون -4
 : أمام العبارات اآلتیة× ) أو عالمة ( √ ) ضع عالمة (  )ب (
 . الجوى الھواء مكونات من  ٪78 األكسجین غاز یمثل -2.                        دھنى بغالف العصبیة الخلیة محور یحاط -1
 . البالستیك من الطھى أوانى مقابض تصنع -4.             الساخن الجسم إلى البارد الجسم من الحرارة تنتقل -3

  :من لكل واحدة وظیفة اذكر )أ(الثالث :  السؤال
 . العصبى الجھاز -4   . المنجنیز أكسید ثانى -3    . النتروجین غاز -2    . المستطیل النخاع -1               

 المعمل فى األكسجین غاز تحضیر طریقة الرسم على البیانات تابةوك المستخدم الجھاز الرسم مع اشرح )ب(
  :عبارة كل على الدال العلمى المصطلح اكتب )أ (الرابع : السؤال

  خاللھا الحرارة بمرور تسمح مواد -2                                    األشیاء كتلة لقیاس یستخدم جھاز -1
  المنعكسة األفعال عن مسئول العصبى الجھاز من جزء -4            بالعظام تربطھا التالعض من طرف كل فى طویلة أربطة -3
  .والرئتین بالقلب الصدرى القفص یحیط -1یأتى : لما علل )ب (

 . الطبى للترمومتر الزئبق مستودع فوق الشعریة األنبوبة فى اختناق یوجد  -2                       
  30االمتحان رقم 

  :إجابتك ورقة في انقلھا ثم مناسبة بكلمات التالیة العبارات أكمل : أ)1س
 . ئقاالحر إطفاء ىف ............................... غاز یستخدم -1
 ............................... تسمى للجسم األرض جذب قوة -2
 ............................... الھیكل یسمى الجمجمة یضم الذي الھیكل -3
 ............................... األمونیا تصنیع في المستخدم الغاز -4
  :ى یأت مما كل وظیفة ذكر) اب

  المخیخ -3ى           الطب الترمومتر في االختناق -2             الكفتین ذو ناالمیز -1             
  :التالیة العبارات من كل على الدال العلمي المصطلح اكتب : أ) 2س
  خاللھا رةاالحر بسریان تسمح مواد -1
  األكسجین غاز تحضیر في مساعد كعامل تستخدم مادة -2
  المنعكسة األفعال عن مسئول العصبي الجھاز من جزء -3
  أكسجین ذرات ثالث من یتكون غاز -4
  :التالیة الحاالت من كل في یحدث ماذا )ب(
 ى الجو الفالغ طبقة انعدام -1
   الحركة محدودة المفاصل من الكتف مفصل یصبح عندما -2
  رطب لجو أیام عدة بالماء مبلل مسمار تعرض -3

  : األقواس بین من المناسبة الكلمات تخیر : (أ)3س
 ) الثلج إلى الھواء من ، الثلج ىإل الھواء إلى الید من ، الید إلى الثلج من ، للثلج الید من ( ةارالحر تنتقل الثلج من قطعة تلمس عندما -1
 ) زوج 12 ،  زوج 11 ،  جاأزو 10 ، أزواج 9 (  القص بعظمة األمام من الملتحمة الضلوع عدد -2
 ) سكریة ، نشویة ، دھنیة ، بروتینیة (   بطبقة العصبیة الخلیة محور یغلف -3
  .والرئتین بالقلب الصدري القفص یحیط -1 ى :یأت لما علل )ب(

  األرض جاذبیة قوة من أقل القمر جاذبیة قوة -2                         
  . العضالت فراأط عند أوتار وجود -3                         

 : أمام العبارات اآلتیة× ) أو عالمة ( √ ) ضع عالمة (  )أ (:  4س
 رةراالح درجة غیرت مع بھ الموجود السائل حجم تغیر ھي الترمومتر لعمل األساسیة الفكرة -1
  بالدھون الغني الصحي الغذاء تناول یجب الحركي الجھاز على للمحافظة -2
 النحاس من الطھي أواني مقابض تصنع -3
  یصدأ ال الذي الفوالذ صناعة في النیتروجین یستخدم -4
 . دیةاالالإر والعضالت دیةااإلر العضالت -1 : بین قارن )ب(

 . الماء في الغاز ذوبان حیث من الكربون أكسید وثاني النیتروجین زغا -2                     
  .القمر سطح على وزنھ فاحسب  .األرض سطح على كجم 6 الجسم كتلة كان إذا )ـج(
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 : أ) اختر اإلجابة الصحیحة :1س
 الزئبق ) –فوق أكسید الھیدروجین  –الماء  –( الكحول  ...............................السائل المستخدم فى الترمومتر المئوى ھو  -1
 الذى یصل إلى التربة الزراعیة مع میاه األمطار .  ...............................تتكون أكاسید النیتروجین فى الغالف الجوى أثناء حدوث  -2

 الریاح ) –البرق  –الحرارة  –( الرعد                                                                                                                    
                                                               ................نیوتن ، فإن وزنھ على سطح األرض یكون  60إذا كان وزن شخص فى منطاد ساكن مرتفع عن سطح األرض یساوى  -3

 نیوتن ) 60أكبر من  –نیوتن  60یساوى  –نیوتن  60( أقل من                                                                                  
 الحدید ) –الزجاج  –النحاس  –( األلمنیوم  ...............................كل مما یأتى من المواد جیدة التوصیل للحرارة ماعدا  -4

 ب) علل لما یأتى :
 ضرورة تناول الغذاء الصحى الغنى بعنصر الكالسیوم . -2یستخدم الھواء فى صناعة النوافذ العازلة للحرارة .                    -1
 طیل تحدث الوفاة .إصابة النخاع المست -4یستخدم غاز ثانى أكسید الكربون فى إطفاء الحرائق .                  -3

 اكتب المصطلح العلمى الذى تدل علیھ العبارات اآلتیة :أ) : 2س
 استجابة تلقائیة من الجسم نحو المؤثرات المختلفة . -2غاز یتكون من ثالث ذرات من األكسجین .                                 -1
 ما یربط العضالت بالعظام . -4                  غاز یستخدم فى صناعة النشادر .                         -3

 كجم ، احسب وزنھ على سطح القمر . 120إذا كانت كتلة جسم على سطح األرض  -1ب) 
 قارن بین استخدامات المواد جیدة التوصیل للحرارة والمواد ردیئة التوصیل للحرارة . -2     
 : ات اآلتیةأمام العبار× ) أو عالمة ( √ ) عالمة (  ضع: أ) 3س
 سیلیزیة . 42ْسیلیزیة حتى  35ْتدریج الترمومتر الطبى یبدأ من  -1
 یعتبر مفصل الركبة من المفاصل واسعة الحركة . -2
 التعكر الحاصل فى ماء الجیر یكشف لنا عن وجود غاز ثانى أكسید الكربون . -3
 تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن . -4

 الترمومتر المئوى –ثانى أكسید المنجنیز فى تحضیر غاز األكسجین  –المیزان الزنبركى  –المخیخ  یفة كل مما یأتى :ب) اذكر وظ
 : أ) اختر من العمود ( ب ) ما یناسبھ من العمود ( أ ) :4س
  العمود ( ب )                                    العمود ( أ )  
 یستھلك فى عملیات التنفس واالحتراق . -1            الزئبق                     -أ

 یدخل فى عملیة البناء الضوئى . -2غاز األكسجین                      -ب
 ال یلتصق بجدران األنبوبة الشعریة . -3الكتلة                                 -جـ
 فوالذ .یستخدم فى صناعة ال -4غاز ثانى أكسید الكربون           -د

 مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة . -5                                            
 الجھاز العصبى الطرفى -3القفص الصدرى       -2األغطیة الثقیلة والمالبس الصوفیة        -1    ب) ما ھى أھمیة كل من :

 لبوتاسیوم المركز فى تحضیر غاز النیتروجین فى المعمل محلول ھیدروكسید ا -4                                    
 
 


